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37% dintre români trăiesc de pe o zi pe alta!
Mai mult de jumătate dintre 

români (60%) declară că au 

credite, în timp ce peste o tre-

ime (37%) susţine că are chel-

tuieli lunare obligatorii identi-

ce cu venitul încasat, reiese din-

tr-un studiu sociologic referitor 

la obiceiurile fi nanciare ale ro-

mânilor, dat publicităţii joi.

Rezultatele cercetării, co-

mandată cu ocazia Zilei fără 

Datorii, iniţiativă aniversată pe 

17 noiembrie, relevă faptul că 

30% dintre cei care au deja 

credite ar dori să acceseze un 

nou împrumut în anul urmă-

tor, dar accesarea unui nou îm-

prumut vizează stingerea unu-

ia anterior, ceea ce poate con-

duce la "spirala datoriilor".

În ceea ce priveşte accesa-

rea unui împrumut, românii 

au cea mai mare încredere în 

bănci, 83% dintre aceştia spu-

nând că ar apela la astfel de 

instituţii în cazul în care ar 

avea nevoie de bani.

Pe de altă parte, 14% dintre 

cei chestionaţi au menţionat că 

ar lua un împrumut de la o in-

stituţie fi nanciară non-bancară, 

dacă o instituţie bancară ar re-

fuza să le acorde împrumutul. 

De asemenea, 70% dintre româ-

nii care au accesat un nou îm-

prumut pentru a acoperi o da-

torie anterioară cred că situaţia 

lor se va îmbunătăţi în viitor.

În plus, 45% dintre români 

nu au economii în familie, iar 

motivul pentru care românii fac 

totuşi economii sunt mai ales 

situaţiile neprevăzute cărora tre-

buie să le facă faţă. Potrivit sur-

sei citate, peste jumătate (58%) 

dintre persoanele intervievate 

sunt dispuse să participe la se-

siuni de pregătire online gratu-

ite pentru a învăţa cum să-şi ad-

ministreze bugetul lunar.

Metodologia de cercetare im-

plementată a fost sondaj onli-

ne, pe un panel reprezentativ 

la nivel naţional de aproxima-

tiv 900 persoane, din mediul 

urban şi rural, cu o distribuţie 

de 600 de respondenţi, persoa-

ne fără datorii şi aproximativ 

300 de respondenţi, persoane 

cu datorii.

12 OAMENI FURIOȘI
Sâmbătă, ora 20.00

Teatrul Național Cluj-Napoca

CRAII DE CURTEA-VECHE
Duminică, ora 19.00

Teatrul Național Cluj-Napoca
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30.000 de euro pentru lucrări 
de reparații la Cluj Arena 

Tișe se laudă cu zeci de drumuri 
asfaltate, doar 4 recepționate

Primăria îi duce cu zăhărelul 
pe taximetriştii clujeni

CJ plătește peste 30.000 € pentru reparații 
la Cluj Arena, inclusiv pentru lucrări 
la acoperișul stadionului.  Pagina 4

Alin Tișe se laudă zilnic cu câte un tronson 
de drum județean unde au fost finalizate 
lucrări de asfaltare.  Pagina 4

Taximetriștii cer de un an tarife mai mari 
și acces pe benzile dedicate mijloacelor 
de transport în comun.  Pagina 3

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Tristul destin al bisericii Calvaria

Sute de clujeni înşelaţi de un constructor escroc. 
A luat 3 mil. € pe apartamente în blocuri ilegale
Peste 500 de clujeni au fost înşelaţi de un escroc care a luat avansuri de 3 milioane de euro 
pentru apartamente în blocuri care nu respectă legea. Pagina 3

Biserica de la Calvaria este un loc misterios, încărcat de istorie și de legende, unele păstrate 

în memoria puținilor mănăștureni care mai trăiesc în cel mai mare cartier al orașului. Pagina 6

monitorul weekendde

Istoria Calvariei a fost marcată de tragedii care au condus la distrugerea ei
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

 Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702
Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăştur
0264-480.627
Primăria Mărăşti
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someşeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul judeţean 0372-640.000
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
Ridicări auto 0264-444571
RATCJ 0264-503.700
Electrica Cluj 0264-595.721
RAJAC 0264-591.444
Spitalul Judeţean
0264-597.852
Spitalul CFR 0264-598.270
Spitalul Militar 0264-598.381

Telefoane utile

Unde mergem în weekend?
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

16 noiembrie

1948: S-a născut Ion Cristoiu, 
jurnalist și analist politic

2013: Ziua Internaţională 
pentru toleranţă

2013: Ziua Transporturilor 
Militare

17 noiembrie

1869: A fost inaugurat 
Canalul Suez, cale navigabilă 
ce traversează istmul Suez, u-
nind Marea Mediterană cu 
Marea Roșie

1966: A fost creată 
Organizaţia Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Industrială - 
ONUDI - în baza unei rezoluţii 
a Adunării Generale a ONU. 

2013: Ziua Internaţională a 
Prematurităţii Ziua Mondială 
de Comemorare a Victimelor 
Accidentelor de Circulaţie

18 noiembrie

1793: A fost inaugurat Muzeul 
Luvru.

1906: S-a născut pictorul 
Corneliu Baba, membru titu-
lar al Academiei Române (22 
ian. 1990).

1962: A murit fi zicianul danez 
Niels Bohr, laureat al 
Premiului Nobel pentru Fizică 
în 1922. (n. 7 oct. 1885)

1976: A murit marele pictor 
american Man Ray (Emanuel 
Rabinovitch)
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Unde mergem în weekend?Unde mergem în weekend?Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL 
WEEKENDULUI

10 x 10 – Zece decenii de 
România în o sută de imagini
Bulevardul Eroilor
12.11.2018-3011.2018
Expoziţia pune la dispoziţia pu-
blicului o călătorie virtuală prin-
tre cele mai importante eveni-
mente ale ultimilor 100 de ani;
Evenimentul marchează una din-
tre contribuţiile muzeului la cele-
brarea centenarului Marii Uniri şi 
apropierea faţă de clujeni, expozi-
ţia fi ind amplasată în centrul isto-
ric al oraşului, între Monumentul 
Memorandiştilor şi statuia Lupei 
Capitolina, pe Bulevardul Eroilor.
10 X 10 înseamnă 100 de mo-
mente şi un secol de istorie, 
transpuse în 100 de imagini: 10 
pentru fi ecare deceniu trecut de 
la 1 decembrie 1918. 
Evenimentul se doreşte a fi  o că-
lătorie virtuală în timp, care să le 
aducă la cunoştinţă vizitatorilor o 
suită de evenimente semnifi cati-
ve pentru acest secol dinamic şi 
tumultuos: momente din viaţa 
cotidiană, personalităţi care au 
marcat viaţa urbei, precum şi me-
tamorfoza prin care a trecut ora-
şul de-a lungul timpului.
Expoziția va avea loc pe bulevar-
dul Eroilor, între statuia Lupei 
Capitolina şi Monumentul 
Memorandiştilor, și va fi  o călăto-
rie virtuală în timp, care va rea-
minti participanților de evenimen-
tele ultimului secol. Expoziția poa-
te fi  vizitată până în 30 noiembrie 
(a.c.), iar intrarea este liberă.

Valori ale artei de patrimoniu 
în colecții private 
Nicolae Grigorescu 
– „Nimfă dormind”
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
28 iunie – 31 decembrie 2018
Nimfă dormind face parte dintre 
cele mai desăvârşite nuduri ale 
creaţiei grigoresciene. Factura sa 
apropiată de academism justifi că 
o încadrare în etapa începuturilor, 
alături de alte nuduri sau fi guri 
aproape goale, tratate într-o ma-
nieră asemănătoare celor realiza-
te în şcolile de artă, cum sunt şi 
operele Înainte de baie (colecţie 
particulară), Fără grijă (colecţia 
Alexandru Vlahuţă) sau Bacantă 
(colecţia Cella Delavrancea). 
Pictată probabil din imaginaţie, 
punând în practică tehnici precum 
clarobscurul, lucrarea afi rmă infl u-
enţele academiste, însă libertatea 
tuşelor cu care este tratat restul 
imaginii, dovedește o concepţie ce 
depăşise principiul fi nitului, normă 
în pictura ofi cială. De altfel, artis-
tul mai cunoaşte unele reveniri la 
formele de inspiraţie clasică, în 
special în portretele şi nudurile din 
perioada căutărilor, considerată a 

Lights ON depășește ușor granițele zonei care l-a 
consacrat ca și concurs și-și adaugă circuitul de 
instalații de lumină, o expresie artistică în premie-
ră pentru Cluj-Napoca. Opere importante ale 
unor artiști români și străini își vor găsi locul în zo-
ne centrale din oraș, invitând publicul să le desco-
pere în această iarnă.
Prima instalație anunțată este poemul vizual 
semnat de artistul rus Leonid Tishkov “Private 
Moon”. Ea spune povestea unui corp ceresc găsit 
pe pământ de un bărbat care a decis să-și împar-
tă viața cu ea. Astfel că luna a circulat peste tot 
alături de Leonid Tishkov, însă în noiembrie ajun-

ge pentru prima oară la Cluj-Napoca, împreună 
cu expoziția foto dedicată tuturor locurilor pe care 
le-a vizitat. Același artist ne va face legătura cu ce-
rul prin instalația “Endless Column”, inspirată de 
Coloana Fără de Sfârșit (Infi nitului) a lui 
Constantin Brâncuși, și prin “Fallen Star” și “Red 
Sun”, instalații omagiale dedicate artistului supra-
realist belgian Rene Magritte.
În fi ecare seară, tururi ghidate gratuite conduse 
de ghizii Cluj Guided Tours vor porni din Piața 
Unirii și vor conecta aceste instalații, scoțând la 
iveală caracterul unic al luminii în fi ecare poveste.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Lights ON – circuitul instalațiilor de lumină

se întinde până în 1887, etapă 
când are loc formularea viziunii 
sale în sfera impresionismului.

EXPOZIȚIA “CLUJENII ȘI 
MAREA UNIRE DIN 1918”
Muzeul National de Istorie a 
Transilvaniei
2.11.2018-3.03.2019
Expoziția marchează împlinirea 
unui secol de la înfi ințarea în 
Cluj a Senatului Național Român 
din Ardeal (2 noiembrie 1918), 
primul organism democratic al 
românilor, condus de Amos 
Frâncu și Emil Hațieganu, al că-
rui sediu era în clădirea Băncii 
„Economul“ (azi str. Regele 
Ferdinand nr. 31, lângă Poșta 
Centrală). Cu această ocazie, pu-
blicul vizitator va putea vedea 
pentru prima dată panoul cu 
emblema Senatului, în chenar 
tricolor, amplasat în urmă cu un 
secol pe clădirea acestei instituții 
fi nanciare românești din Cluj.

VINERI
Zorba – Mikis 
Theodorakis
18:30 - 20:30
Opera Nationala Romana 
Cluj-Napoca

O poveste despre realitatea de 
multe ori crudă a vieții sau a 
morții și încrederea că, niciodată, 
micile prilejuri de bucurie nu vor 
lipsi, este reluată pe scena clujea-
nă, în versiunea soliștilor și an-
samblului de balet al Operei 
Naționale Române, sub semnătu-
ra coregrafului american Lorca 
Massine.
Spectacolul are o pauză şi se în-
cheie în jurul orei 20.30

SÂMBĂTĂ
12 OAMENI FURIOȘI
Teatrul National Cluj
17 noiembrie 2018
Timp: 19:00
Doisprezece oameni sunt încuiați 
într-o încăpere pentru a decide 
soarta unui alt om, judecat pen-
tru patricid. Toate dovezile îl in-
criminează. Votul celor doispre-
zece jurați, privind vinovăția sau 
nevinovăția lui, trebuie să fi e 
unanim. Oare pot cei 12 să pri-
vească obiectiv acest caz? Oare 
toate faptele prezentate la pro-
ces s-au petrecut întocmai? 
Oamenii devin reticenți atunci 
când sunt puși să admită că nu 
au înțeles pe deplin semnifi cația 
a ceea ce au văzut și au auzit. De 

fi ecare dată când cineva încear-
că să sugereze că au fost 
înșelați de aparențe sau că nu 
au dat importanță unor detalii 
semnifi cative, cel mai probabil, 
vor respinge afi rmațiile făcute 
de acesta, le vor ignora și se 
vor agăța de opiniile lor anteri-
oare cât de mult posibil. Una 
din puținele soluții este ca ei să 
mai arunce o privire asupra fi e-
cărui amănunt.

DUMINICĂ
CRAII DE CURTEA-VECHE
Teatrul National Cluj
18 noiembrie 2018
Timp: 19:00
Operă de o profundă originali-
tate, Craii de Curtea-Veche 
evocă o epocă aflată în des-
compunere morală, proces ca-
racteristic unei anumite părți a 
societății românești de la înce-
putul secolului al XX-lea. 
Personajele manifestă o ade-
vărată fascinație pentru taină 
şi simbol, pentru viețuirea a 
două existenţe, una vizibilă şi 
cealaltă ascunsă, într-o atmo-
sferă stranie, care integrează 
supremul rafinament şi maxi-
ma abjecţie.
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Asociaţia Taximetriştilor 

din Cluj a cerut, încă de la 

începutul anului, repre-

zentanţilor primăriei tari-

fe mai mari şi acces pe 

benzile dedicate mijloace-

lor de transport în comun. 

În replică, Primăria 

dă vina pe taximetrişti 

care nu s-ar pune de acord 

în ceea ce priveşte circula-

ţia pe benzile dedicate.

Un taximetrist a intrat în 

direct, joi, la radio cu vice-

primarul Dan Tarcea şi l-a 

întrebat de ce nu s-a rezol-

vat nimic în privinţa majo-

rării tarifelor, având în ve-

dere că toate firmele de ta-

xi din România au mărit pre-

ţurile, şi de ce încă taxime-

triştii nu pot circula pe ben-

zile dedicate.

“Eu consider că transpor-

tul cu taxiul face parte din 

transportul public din oraş. 

O maşină de taxi scoate în-

tre 5-7-10 maşini din trafi c. 

Omul care foloseşte taxiul nu 

trebuie să vină cu maşina, 

să aglomereze strada. La ul-

tima întâlnire pe care am 

avut-o cu reprezentanţii fi r-

melor de taxi, care au fost 

aproape de la toate compa-

niile, i-am rugat să ne dea 

câteva soluţii. Nu au venit 

cu nişte soluţii. Le-am spus 

«domnilor, spuneţi-mi cum 

veţi proceda în momentul în 

care sunt 7 autobuze, că se 

întâmplă pe strada Memo-

randumului, şi este o maşi-

nă de taxi în spatele autobu-

zelor. Ce facem? Cum iese de 

pe bandă? Unde intră pe ban-

dă înapoi?». Şi nu am găsit 

încă soluţii. Ce facem în mo-

mentul în care clientul vrea 

să oprească pe strada 21 De-

cembrie pe banda de taxi şi 

stau 2-3 autobuze în spatele 

maşinii de taxi. Încă nu am 

găsit soluţii, căutăm soluţii 

concrete cu companiile de 

taxi şi să putem face un re-

gulament concret. Eu cred că 

taxiurile trebuie să intre şi 

să iasă de pe aceste benzi. 

Nu e normal ca un taxi să 

stea pe banda dedicată mij-

loacelor de transportul în co-

mun şi să aştepte clientul 2 

minute că se adună 10 auto-

buze în spatele lui unde sunt 

câteva sunte de pasageri. Am 

pus această întrebare şi încă 

nu au venit cu o soluţie”, a 

comentat Tarcea.

Legat de tarife, viceprima-

rul Clujului a spus că “sunt 

şi alte oraşe care au tarife 

mai mici decât la Cluj-Napo-

ca”, dând exemplul Bucureş-

tiului, unde tarifele ar fi  1,69 

lei sau 1,99 lei.

„Până la urmă, tarifele de 

la taximetrie sunt în grafi c. 

Sunt aprobate nişte tarife 

maximale, unde trebuie să 

se alinieze în baza unor stu-

dii. Eu aş încuraja şi aş mer-

ge în acestă direcţie, să în-

curajăm folosirea taxiurilor 

electrice. Sunt foarte multe 

maşini azi la taxi care sunt 

vechi, de 9 ani, de 7 ani, de 

10 ani. Taximetria din Cluj 

este mult peste cea din Bu-

cureşti. Oamenii şi taxime-

triştii sunt mult mai civili-

zaţi. Maşinile sunt mult mai 

îngrijite decât la Bucureşti. 

Şi în această direcţie pentru 

a încuraja folosirea taxiuri-

lor electrice, ne propunem 

să realizăm două standuri 

pentru taxiurile electrice lân-

gă BRD, lângă Biserica Sf. 

Petru şi patru standuri pe 

strada Tipografi ei lângă Cen-

tral”, a spus Tarcea.

Primăria îi duce cu zăhărelul pe taximetrişti şi refuză majorarea tarifelor

Culmea este că individul 

a fost arestat, dar şi eli-

berat după 30 de zile. 

Pus sub control judiciar, 

a continuat să vândă 

locuinţe, deşi nu mai 

avea voie. Poliţiştii au 

cerut arestarea lui, însă 

judecătorii au decis 

să îl lase în libertate.

Cluj, strada Miko Imre, în 

2009 Primăria a autorizat 

construcţia a două blocuri, 

de opt etaje: unul de locuin-

ţe, celălalt de birouri.

De vânzarea lor s-a ocu-

pat constructorul Traian Floa-

rea Ianson, care nu avea nici 

25 de ani în acel moment. A 

început să încheie antecon-

tracte de vânzare cumpăra-

re încă din faza de proiect. 

Cele mai multe în faţa şi sub 

semnătură notarilor. A înca-

sat avansuri de sute de mii 

de euro, scrie stirileprotv.ro.

Apartamente 
în loc de birouri

Conform anchetatorilor, 

constructorul nu a respectat 

proiectul şi regimul de înăl-

ţime al imobilelor, stabilite 

prin autorizaţiile de constru-

ire. Într-unul dintre blocuri, 

a făcut apartamente în loc 

de birouri. Grav este că a în-

cheiat, pe aceeaşi locuinţă, 

mai multe antecontracte de 

vânzare cumpărare. Şi, bine-

înţeles, nu a terminat blocu-

rile nici până în ziua de azi.

Disperaţi, oamenii au în-

ceput să se mute, în condi-

ţii mizere, printre betoane 

şi gunoaie.

O doamnă a cheltuit cu 

un apartament, de la par-

ter, aproape 50 de mii de 

euro: „Noi am făcut terasa, 

aici era gunoi, a zis că e o 

garsonieră, suntem încon-

juraţi de gunoi”.

În celălalt bloc, însă, nu 

se poate locui. Arată ca o 

clădire abandonată, fără gea-

muri şi acoperiş.

Acelaşi constructor şi pe 

strada Fabricii din Cluj. Con-

form autorizaţiei de con-

struire, aici ar fi trebuit să 

fie o clădire de birouri şi 

spaţii comerciale. S-au fă-

cut apartamente.

Unii păgubiţi l-au dat în 

judecată pe constructor. Al-

ţii s-au dus la poliţie. Prime-

le plângeri au fost înregis-

trate în 2014. Ancheta a du-

rat trei ani. În 2017, procu-

rorii l-au trimis în judecată 

pe Traian Floarea Ianson 

într-un dosar de înşelăciune 

agravată, fi ind identifi cate 

peste 130 de persoane care 

au fost păgubite între anii 

2009-2016. Prejudiciul a fost 

estimat la peste 2,2 milioa-

ne de euro. Pe constructor 

l-am găsit la blocurile de pe 

strada Miko Imre. Individul 

a stat şi în arest 30 de zile, 

dar a fost eliberat sub con-

trol judiciar. Nu mai are vo-

ie să construiască sau să efec-

tueze tranzacţii, care să im-

plice blocurile cu probleme. 

Dar Traian Floarea Ianson 

pare de neoprit.

Ianson şi-a schimbat 
numele în Onuc

Şi-a schimbat numele în 

Traian Onuc şi continuă să 

se implice în afaceri imobi-

liare. Cei care vor să-şi cum-

pere o locuinţă sub preţul 

pieţii sunt racolaţi de pe in-

ternet, prin intermediul si-

te-urilor de anunţuri cele mai 

cunoscute.

Revoltător este că aparta-

mentele pe care le prezintă 

sunt exact lângă imobilele fan-

tomă, într-un al treilea bloc 

care este ridicat acum fără au-

torizaţie de construire.

Traian Onuc este cel care 

negociază, dar ne anunţă că 

actele vor fi  semnate de ta-

tăl lui. Codrisor Floarea Ian-

son are o fi rmă de construc-

ţii care în februarie a fost 

amendată de Primăria Cluj 

pentru că ridică acest bloc 

fără autorizaţie.

Dar lucrările au continu-

at. În octombrie, muncitorii 

lucrau de zor la noul imo-

bil. Din păcate, sunt oameni 

care încă pică în capcana a-

cestui individ.

Primăria Cluj 
se face că plouă

Totul s-a întâmplat şi în-

că se întâmplă sub ochii 

autorităţilor. Disciplina în 

Construcţii din cadrul Pri-

măriei Cluj, adică Poliţia 

Locală, are rolul de a con-

trola dacă o construcţie a-

re autorizaţie.

În cazul acestui bloc au 

dat o amendă în februarie şi 

au făcut o plângere penală 

în mai. Oana Buzatu este 

purtătorul de cuvânt al Pri-

măriei si spune ca nu poate 

să intervină pe o proprieta-

te privată.

Poliţiştii şi procurorii au 

în lucru un al doilea dosar 

penal care îl vizează pe Tra-

ian Onuc. De data aceasta, 

anchetatorii vorbesc de 180 

de persoane vătămate, prin 

acelaşi mod de operare. Au 

cerut, în această vară, şi ares-

tarea preventivă a lui Onuc, 

dar judecătorul le-a respins 

solicitarea şi l-a lăsat sub 

control judiciar.

Păgubiţii au angajat un avo-

cat care lupta în instanţă, în 

primul rând, pentru a le inta-

bula apartamentele. Procese-

le sunt însă lungi şi istovitoa-

re. Iar blocurile rămân în con-

tinuare în mizerie.

Sute de clujeni înşelaţi de un constructor escroc. 
A luat 3 mil. € pe apartamente în blocuri ilegale.
La Cluj, peste 500 de persoane au fost înşelate de un escroc care a luat avansuri 
de 3 milioane de euro pentru apartamente în blocuri care nu respectă legea

In 2009 Primăria a autorizat construcţia a două blocuri, de opt etaje: unul de locuinţe, celălalt de birouri

DAN TARCEA | 
viceprimar

 „Eu consider 
că transportul cu taxiul 
face parte din 
transportul public din 
oraș. O mașină de taxi 
scoate între 5-7-10 
mașini din trafi c. Omul 
care folosește taxiul nu 
trebuie să vină cu 
mașina, să aglomereze 
strada. La ultima 
întâlnire pe care am 
avut-o cu reprezentanții 
fi rmelor de taxi, care 
au fost aproape de la 
toate companiile,
 i-am rugat să ne dea 
câteva soluții.“
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Consiliul Judeţean plăteş-

te peste 30.000 euro pen-

tru o serie de reparaţii 

la Cluj Arena, inclusiv 

pentru lucrări la acoperi-

şul stadionului.

Cele două achiziţii vizează 

refacerea rosturilor de dilata-

re, respectiv lucrări de reabili-

tare la acoperişul stadionului.

90.000 lei fără TVA este 

valoarea totală estimată a 

contractului pentru primul 

lot (Lucrări de refacere a 

rosturilor de dilatare la Sta-

dionul Cluj Arena), în timp 

ce pentru al doilea lot, Con-

siliul Judeţean va aloca 

45.925 lei fără TVA pentru 

lucrări de reparaţie la aco-

perişul din policarbonat de 

la Stadionul Cluj Arena. Ast-

fel, suma totală cumulată se 

ridică la 135.925 lei (29.100 

euro) fără TVA.

Potrivit caietului de sarcini, 

lucrările de reabilitare constau 

în demontarea profi lelor de alu-

miniu existente, curăţarea ros-

turilor de dilatare în vederea 

instalării unei bariere imper-

meabile, montarea unei barie-

re impermeabile, fl exibile, ca-

re să nu permită pătrunderea 

apei provenite din intemperii 

sau din lucrări de curăţenie prin 

rostul de dilatare, în corpul de 

clădire, înlocuirea benzilor bi-

tuminoase unde acestea sunt 

deteriorate sau lipsesc sau com-

pletarea cu adeziv în rosturile 

unde acesta lipseşte.

Cluj Arena a fost inaugu-

rat în octombrie 2011 şi a cos-

tat Consiliul Judeţean Cluj 45 

milioane de euro. Are o capa-

citate de 30.596 locuri la com-

petiţiile sportive şi 55.000 lo-

curi la concerte.

Stadionul a fost construit 

de consorţiul format din ACI 

Cluj, Con-A Sibiu (ambele so-

cietăţi cu capital 100% româ-

nesc), Transilvania Construc-

ţii, Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca (UTCN), Dico şi 

Ţigănaş, Bogart Construct SRL, 

DAS Engineering şi Grup 4 In-

stalaţii la cele mai noi stan-

darde UEFA şi FIFA, pe locul 

fostului stadion „Ion Moina”.

Cluj Arena intră în reabilitare. 
30.000€ pentru reparaţii la acoperiş

Preţul unui autobuz este de 

1.046.994 lei/buc +TVA, 

valoarea totală a acordului 

cadru pentru 60 bucăţi 

autobuze este de 62.819.640 

lei+TVA, a anunţat prima-

rul Emil Boc pe Facebook.

„Autobuzele corespund tu-

turor normelor europene în do-

meniu, garanţia este de 5 ani 

sau 350.000 kilometri. Capaci-

tate totală de transport: 104 că-

lători din care 26 locuri pe sca-

une şi 78 locuri în picioare. Lun-

gimea autobuzului este de 12m, 

podea complet coborâtă, ram-

pa pentru persoanele cu diza-

bilităţi. Autobuzele au 3 uşi du-

ble (cu câte 2 foi fi ecare), sis-

tem de încălzire, sistem de aer 

condiţionat, ventilaţie naturală, 

ventilaţie forţată, sistem de ilu-

minare interioară a salonului cu 

lămpi de tip LED, afi saje de tra-

seu exterioare cu LED-uri (faţă, 

lateral şi spate), 1 indicator vi-

zual interior de staţii cu LED-uri, 

1 monitor tip LCD extrawide 

pentru vizualizarea întregului 

traseu a tuturor staţiilor şi a po-

ziţiei curente a autobuzului pe 

traseu, 1 monitor tip LCD pen-

tru anunţuri publicitare, anun-

ţarea vocală a staţiilor în salon, 

staţie de amplifi care, radio-CD 

şi microfon, sistem de suprave-

ghere video in interior şi exte-

rior, sistem de Ticketing, com-

puter de bord, internet gratuit 

WI-FI pentru călători, prize tip 

USB pentru încărcarea dispozi-

tivelor mobile montate pe bare-

le din salon, anunţarea vocală 

a numărului de traseu si a di-

rectiei de deplasare în exterio-

rul autobuzului pentru informa-

rea persoanelor cu defi cienţe de 

vedere (Ex. «A sosit linia 30, se 

deplasează spre cartierul Grigo-

rescu»)”, a scris Boc.

Alte 60 de autobuze noi Mercedes 
vor circula pe străzile Clujului
Primele 30 de autobuze Mercedes vor fi livrate până în 30 noiembrie
și alte 30 autobuze până în 15 decembrie 2018.

Bianca PREDA
Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

În realitate, doar patru 

drumuri au fost recepţio-

nate. De ce nu se recepţio-

nează lucrările şi pe cele-

lalte tronsoane anunţate 

ca fi nalizate?

Imediat după ce s-a instalat 

în funcţia de preşedinte al Con-

siliului Judeţean, Alin Tişe spu-

nea că va face din drumurile 

judeţene o prioritate a manda-

tului şi că cei mai mulţi bani 

vor merge în reabilitarea şi mo-

dernizarea acestora. Mai mult, 

acelaşi Tişe a îndatorat judeţul 

cu 50 de milioane de euro du-

pă ce a luat un credit pentru a 

pune la punct reţeaua de dru-

muri judeţene. Creditul a fost 

contractat pentru o perioadă de 

12 ani, banii fi ind folosiţi, po-

trivit Consiliului Judeţean, pen-

tru reabilitarea a 500 kilometri 

de drumuri judeţene.

De la preluarea mandatu-

lui, Alin Tişe s-a lăudat cu fi -

nalizarea lucrărilor de asfal-

tare la peste 30 de drumuri 

judeţene. Am vrut să afl ăm 

câte din aceste drumuri au 

fost şi recepţionate. Cu alte 

cuvinte construcţia a fost exe-

cutată în conformitate cu pre-

vederile contractului şi res-

pectă toate avizele şi acordu-

rile emise de autorităţi.

Printre drumurile judeţe-

ne recepţionate de Consiliul 

Judeţean se afl ă şi Răchiţe-

le-Ic ponor, un drum de 20 

de kilometri pe care autori-

tăţile s-au chinuit 8 ani să-l 

asfalteze, într-o telenovelă 

despre lucrări date pe priete-

nii şi care pun în pericol si-

guranţa trafi cului rutier, des-

pre licitaţii cu cântec, bani 

decontaţi pe lucrări imagina-

re şi prejudicii imense.

Potrivit Consiliului Jude-

ţean Cluj, au fost admise ce-

rerile de recepţie la termina-

rea lucrărilor la DJ 103J (DN 

1R) – Sâncraiu – Aluniş, DJ 

161B Turda – Bogata – Călă-

raşi, DJ 161H (DN 16) – Sua-

tu şi DJ 108C Răchiţele – Pris-

lop – Ic Ponor – (DJ 763) – li-

mită cu judeţul Bihor.

Forul judeţean a amânat re-

cepţia la trei drumuri judeţe-

ne, unde s-au contractat ser-

vicii pentru întocmirea unor 

expertize tehnice, DJ 103N (DN 

1) – Şaula – limită cu judeţul 

Sălaj; DJ 172F Gherla – Min-

tiu Gherlii – Mica; DJ 172F Mi-

ca – Sânmarghita – limită cu 

judeţul Bistriţa.

La începutul lunii noiem-

brie, Monitorul de Cluj a scris 

că, după declaraţii elogioase 

la închiderea lucrărilor, Tişe 

face expertize la sânge pe 

drumurile reabilitate de fi r-

ma Napoca. Nu şi pe cele un-

de a lucrat asocierea Dife-

rit-Kiat. Reamintim că fi rma 

SC Napoca SA a executat lu-

crări şi la noua pistă a aero-

portului, lucrări care sunt, în 

prezent, contestate de Tişe.

„În perioada următoare 

sunt prevăzute recepţiile la 

terminarea lucrărilor de mo-

dernizare şi reabilitare pe ur-

mătoarele drumuri judeţene: 

DJ 161E (DJ 172A) – Habadoc 

– Buza – Feldioara – Hodaie; 

DJ 105T Cluj Napoca – Coruş 

– Berind; DJ 107N Gura Râş-

ca – Someşu Rece; DJ 107N 

Băişoara – Valea Ierii; DJ 151C 

Tritenii de Jos – limită cu ju-

deţul Mureş; DJ 161A Iuriu de 

Câmpie – Ceanu Mare”, mai 

arată Consiliul Judeţean la so-

licitarea Monitorul de Cluj.

În 2011, între Consiliul Ju-

deţean Cluj şi Asocierea S.C. 

Kiat Group Construct SRL, 

SC Tehnic Asist SRL şi SC Da-

mar Consult SRL s-a înche-

iat un contract pentru moder-

nizarea şi reabilitarea drumu-

rilor judeţene cu o durată de 

patru ani, lucrări care trebu-

iau să se defăşoare până în 

august 2015, termen care a 

fost cu mult depăşit. La trei 

ani de la încheierea contrac-

telor, Consiliul Judeţean a re-

ziliat contractele cu Kiat. De-

cizia CJ Cluj a fost justifi ca-

tă prin faptul că nu a fost res-

pectată licitaţia, grafi cul de 

lucrări şi prevederile de pro-

tecţie a mediului. În 2016, 

preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj Alin Tişe anun-

ţa deblocarea contractelor cu 

Kiat pentru reabilitarea dru-

murilor judeţene din judeţul 

Cluj contra sumei de 2 mili-

oane de euro.

Tişe, gură bogată. Preşedintele CJ se laudă 
cu zeci de drumuri asfaltate, 4 recepţionate
De doi ani, de când a revenit în funcţia de preşedinte de Consiliu Judeţean, Alin Tişe se laudă zilnic 
cu câte un tronson de drum judeţean unde au fost finalizate lucrările de asfaltare.

23 august 2016: DJ 109B Fundătura-Cornești
7 iulie 2916: DJ 103N Șaula – limită cu judeţul Sălaj
13 septembrie 2016: DJ 161E Habadoc – Buza – Feldioara – Hodaie
14 septembrie 2016: DJ 107M, între Luna de Sus și Săcel
23 septembrie 2016: DJ 108C Mărgău – Scrind 
Frăsinet – Răchiţele
19 octombrie 2016: DJ 109A Dealul Jurcii – Jurca
22 noiembrie 2016: DJ 103V Vlaha – Vălișoara
17 mai 2017: DJ 103G Gheorgheni – Aiton
4 iulie 2017: DJ 109D Gherla – Nicula – Săcălaia
27 iulie 2017: DJ 107L Turda – Săndulești – Petreștii de Jos
3 august 2017: DJ 108C Scrind – Răchiţele
6 septembrie 2017: DJ judeţean 107R Cluj-Napoca – 
Făget – Ciurila – DJ 107L
8 septembrie 2017: DJ 103G Săndulești
20 septembrie 2017: DJ 107S Gura Rașca – Măguri Răcătău
26 septembrie 2017: DJ 103H Bologa – Săcuieu
29 septembrie 2017: DJ 103K Căpușu Mare (DN1) – 
Agârbiciu – Dângău – Râșca
5 octombrie 2017: DJ 103H Bologa (DN 1) – Săcuieu
8 noiembrie 2017: DJ 103J Sîncraiu – Aluniș
9 mai 2018: DJ 103G între Gheorgheni și intersecţia cu 
DN1 din Tureni
7 iunie 2018: DJ 151C Tritenii de Jos – limită cu judeţul Mureș
14 iunie 2018: DJ 107J Valea Ierii – Caps – Cerc
18 iunie 2018: DJ 161A Apahida – Moriști
25 iunie 2018: DJ 103G Mihai Viteazu – Cheia – Cheile Turzii
27 iunie 2018: DJ 108C (DN 1) – Ardeova
4 iulie 2018: DJ 107R Băișoara – staţiunea Muntele Băișorii
19 iulie 2018: DJ 161B Turda – Ploscoș
23 iulie 2018: DJ 109S Borșa – Giula – Sânmărtin
22 august 2018: DJ 103T care leagă DN1/E81 de pârtia 
de schi din Feleacu
10 septembrie 2018: DJ 161A Iuriu de Câmpie – Ceanu Mare
27 septembrie 2018: DJ 109C Cămărașu (DN 16) – 
Hodaie – Geaca
1 octombrie 2018: DJ 161D (DJ 172F) Nireș – Unguraș – 
Valea Ungurașului
9 octombrie 2018: DJ 109V Pădureni – Satu Lung
16 octombrie 2018: DJ 161 Dăbâca – Pâglișa – Dârja – Panticeu
25 octombrie 2018: DJ 107R legătura între Staţiunea 
Băișoara și pârtia de schi Buscat
1 noiembrie 2018: Sectorul de drum Nireș – Unguraș – 
Valea Ungurașului
2 noiembrie 2018: DJ 109A Vultureni – Chinteni
7 noiembrie 2018: DJ 109A Vultureni – Panticeu – Recea 
Cristur – Dealul Jurcii
8 noiembrie 2018: DJ 107R Filea de Jos – Filea de Sus

Drumurile județene anunțate 
de Alin Tișe ca finalizate

De la preluarea mandatului, Alin Tişe s-a lăudat cu fi nalizarea lucrărilor de asfaltare la peste 30 de drumuri judeţene
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Clujenii ies din nou în stra-

dă, duminică, de această 

dată pentru a cere demisia 

guvernului Dragnea-Dăncilă, 

declanşarea procedurii pen-

tru alegeri anticipate şi 

aplicarea tuturor solicitărilor 

din raportul MCV 

referitoare la justiţie.

„Toate eforturile noastre de 

a schimba ceva contează! Toa-

te problemele noastre au apa-

rut cand am crezut contrariul, 

si am preferat sa nu facem ni-

mic. Votul, protestele, semnătu-

rile pentru iniţiative cetăţeneşti, 

implicarea civică sau politică 

a oamenilor integri, lupta in-

stiutiilor libere şi a presei in-

dependente pentru aceleaşi va-

lori, Toate acestea cumulate 

ţin România în picioare! Refu-

zul de o grosolănie frapantă 

oferit de către coaliţia PSD-AL-

DE Comisiei Europene cu pri-

vire la MCV arată deschis in-

tenţia ei de a scoate România 

din U. E sau în cel mai fericit 

caz, izolarea ţării de către alia-

ţii nostri”, transmit reprezentan-

ţii Umbrelei Anticorupţie Cluj.

Sub titlul “Noi rămânem în 

Europa, voi plecati. Demisia şi 

anticipate!”, reprezentanţii Um-

brelei Anticorupţie Cluj au şi câ-

teva revendicări. “Cerem apli-

carea imediată a tuturor solici-

tărilor defi nite în raportul MCV 

referitoare la justiţie, prevederi-

le acestui raport au caracter o-

bligatoriu şi nu sunt negociabi-

le. Solicităm demisia imediată 

a guvernului Dragnea-Dăncilă 

şi declanşarea procedurii pen-

tru alegeri anticipate. Clujul spu-

ne nu! România rămâne în UE! 

Actuală guvernare pune în pe-

ricol tot ce înseamnă fundamen-

tul unei societăţi civilizate: jus-

tiţie şi presă liberă, garantarea 

drepturilor cetăţeneşti, statul de 

drept şi domnia legii”, se arată 

pe pagina de Facebook Umbre-

la Anticorupţie Cluj.

Clujenii cer demisia 
Guvernului şi anticipate
Un nou protest se anunţă pentru sfârşitul acestei săptămâni

Robert Butyka, clujeanul 

care a provocat america-

nilor o pagubă de peste 

600.000 dolari după ce 

a spart 25 de servere 

NASA în 2010, este cerce-

tat într-un dosar de înşe-

lăciune înregistrat 

la Curtea de Apel Cluj.

Cunoscut de o lume întrea-

gă sub pseudonimul IceMan, 

Butyka, 32 de ani, este acu-

zat că ar fi  sustras 650 lei din 

contul procurorului Ioana Da-

maschin pentru a-şi procura 

un televizor. Dacă în 2012 a 

scăpat cu o condamnare de 3 

ani cu suspendare, acum, în 

urma deciziei din 8 martie a 

Tribunalului Cluj, acesta a fost 

condamnat la 7 ani de închi-

soare cu executare. A contes-

tat însă decizia, cazul a intrat 

pe rol la Curtea de Apel Cluj, 

iar avocaţii sunt dispuşi să 

apeleze chiar la ajutorul FBI 

pentru a consolida teoria sus-

ţinută de Butyka.

Clujeanul spune că, în 2016, 

un grup de hackeri americani 

ar fi  trimis sute de mailuri per-

soanelor din Cluj, invitându-i 

să-şi achiziţioneze bilete la 

preţ promoţional pentru fes-

tivalul Untold. Butyka susţi-

ne că ar fi  oprit atacul ciber-

netic, motiv pentru care ame-

ricanii ar fi  înscenat întreaga 

operaţiune, intrând în contul 

bancar al procurorului de un-

de au sustras suma respecti-

vă, folosindu-se de datele per-

sonale ale clujeanului, con-

form stirileprotv.ro.

Crescut în cartierul Mănăş-

tur, Butyka a avut o adoles-

cenţă zbuciumată, presărată 

cu bătăi între găşti şi proble-

me cu drogurile. A terminat 

doar 10 clase, iar acţiunea din 

2010 care l-a făcut celebru în 

toată lumea a venit în speran-

ţa că viaţa i se va schimba în 

bine. „Aveţi vulnerabilităţi, eu 

vi le-am găsit. Aş vrea, dacă 

se poate, să mă angajaţi”, a 

fost mesajul lăsat atunci de 

IceMan americanilor de la NA-

SA, fi ind săltat de agenţi abia 

peste un an, în 2011.

Probleme pentru IceMan, 
hackerul clujean 
care a spart serverele NASA

1. Legile justiţiei
- Suspendarea imediată a punerii în aplicare 
a legilor justiţiei și a ordonanţelor de urgen-
ţă ulterioare.

- Revizuirea legilor justiţiei ţinând seama pe de-
plin atât de recomandările formulate în cadrul 
MCV, cât și de cele formulate de Comisia de la 
Veneţia și de Grupul de state împotriva corupţi-
ei al Consiliului Europei (GRECO).

2. Numirile/revocările în cadrul sistemului judiciar
- Suspendarea imediată a tuturor proceduri-
lor de numire și revocare afl ate în curs care 
vizează procurori în funcţii-cheie.

- Relansarea procesului de numire a unui procu-
ror-șef al DNA care să aibă experienţă dovedită 
în domeniul urmăririi penale a infracţiunilor de 
corupţie și un mandat clar pentru ca DNA să con-
tinue efectuarea de anchete profesioniste, inde-
pendente și imparţiale în cazurile de corupţie.

- Numirea imediată, de către Consiliul 
Superior al Magistraturii, a unei echipe inte-

rimare de conducere a Inspecţiei Judiciare și 
numirea, în termen de trei luni, prin concurs, 
a unei noi conduceri a acestei instituţii.

- Respectarea avizelor negative ale Consiliului 
Superior al Magistraturii referitoare la numirea 
sau revocarea unor procurori cu funcţii de con-
ducere până la intrarea în vigoare a unui nou 
cadru legislativ, în conformitate cu recomanda-
rea 1 din ianuarie 2017.

3. Codul penal şi Codul de procedură penală
- Îngheţarea intrării în vigoare a modifi cărilor 
propuse a fi  aduse Codului penal și Codului de 
procedură penală.

- Relansarea procesului de revizuire a Codului 
penal și a Codului de procedură penală ţinând 
seama pe deplin de necesitatea de a se asigu-
ra compatibilitatea acestor coduri cu dreptul 
UE și cu instrumentele internaţionale în mate-
rie de combatere a corupţiei, precum și cu re-
comandările formulate în cadrul MCV și cu 
avizul Comisiei de la Veneţia.

Recomandarile cu caracter obligatoriu cuprinse în raportul MCV
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Anunt de presă
Data: 16.11.2018

Anunt fi nalizare proiect: Diversifi carea ac  vita  i prin 
achizi  onarea de echipamente in cadrul PET TUR SRL
Numele benefi ciarului : PET TUR SRL
 Titlul proiectului : Diversifi carea ac  vita  i prin achizi  onarea de echipamente in cadrul 
PET TUR SRL
 Numele programului: Programul Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 2:”Îmbunătățirea 
compe   vității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de inves  ții 2.1:“Promovarea 
spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin 
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”
Numele Autorita   de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice
Numele Organismului Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Valoarea totala a proiectului: 1.251.468,63 lei
Valoarea fi nantarii nerambursabile: 836.489,83 lei
Valoarea fi nantarii nerambursabile (FEDR): 711.016,36 lei
 PET TUR SRL anunta fi nalizarea ac  vita  lor proiectului “Diversifi carea ac  vita  i prin 
achizi  onarea de echipamente in cadrul PET TUR SRL”, cod SMIS 104347, derulat incepand 
cu data de 01.08.2016 – 31.03.2019, in baza contractului de fi nantare nr. 860/20.12.2017.
 Obiec  vul principal al proiectului il cons  tuie dezvoltarea microintreprinderii PET TUR SRL 
prin diversifi carea ac  vita  i existente.
Impactul proiectului la nivel local a constanta in:
 - in urma realizarii proiectului prin care s-au achizi  onat u  laje de construc  i – Miniincarcator, 
Miniexcavator pe senile si Buldoexcavator, a fost posibila crearea unei baze tehnice in orasul 
Viseu de Sus prin care s-au putut executa lucrari de construc  i pentru drumuri si autostrazi.
 - cu ajutorul proiectului s-a men  nut numarul mediu de salaria   actuali din cadrul societa  i 
si a fost posibila cresterea numarului mediu de salaria   cu 5 noi angaja  .
- s-au angajat din categoria defavorizata, persoane cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani;
 - s-au inclus persoane de sex feminin atat in echipa de management si de implementare a 
proiectului.
Rezultatele proiectului:
- angajarea a 5 persoane ca urmare a realizarii proiectului;
- achizi  onarea a trei u  laje de construc  i;
- angajarea unei persoane cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani;
 - s-au inclus la nivel de echipa de management si implementare a proiectului persoane de 
sex feminin.
Date de contact:
Persoana de contact: Ludovic Petz, Administrator
Telefon/Fax/E-mail: 0741378299 / 0262368392/ ludovicpetz@yahoo.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția ofi cială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
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Povestea oazei de isorie din Mănăștur 
sau despre tristul destin al bisericii Calvaria
Izolată, oarecum, de zarva 

celui mai mare cartier al 

Clujului, biserica de la 

Calvaria este un loc misteri-

os, încărcat de istorie și de 

legende, unele păstrate în 

documentele vechi și cărți 

de istorie, altele în memoria 

puținilor mănăștureni vechi 

care mai trăiesc în cel mai 

mare cartier al orașului. 

Ei bine, vechea mănăstire, 

care domina satul Mănăștur, 

era, probabil, mult mai impu-

nătoare înainte de ridicarea 

carosabilului din 1987, anul 

în care au fost instalate în zo-

nă șinele tramvaiului. Dealul 

pe care aceasta este constru-

ită s-a remarcat, în timp, fi -

indcă l-ar fi  adăpostit pe vo-

ievodul Gelu, după înfrânge-

rea de la Almaș, potrivit unei 

legende mai puțin credibile și 

a fost locul în care a fost zi-

dită prima și singura mănăs-

tire benedictină din Transil-

vania, în secolul al XI-lea.

Istoria Calvariei a fost una 

marcată de o serie de tragedii, 

care au condus de mai multe 

ori la distrugerea ei. Ghinioa-

nele care au marcat-o au făcut 

ca ea să fi  păstrat foarte puțin 

din forma sa inițială, așa cum 

au reușit alte așezăminte con-

struite în aceeași perioadă în 

Europa, precum cea de la Rou-

en, din Franța, spre exemplu.

După ce a fost construită, 

mănăstirea, foarte puternică, nu 

a fost subordonată episcopilor 

Transilvaniei de către regele Un-

gariei, ci direct unui arhiepi-

scop, potrivit afi rmațiilor istori-

cului Gyorgy Gaal. Decizia mo-

narhului i-a supărat pe episco-

pii transilvăneni, care au atacat 

de mai multe ori mănăstirea be-

nedictină din Mănăștur, au je-

fuit-o și au distrus documente 

care îi atestau drepturile. 

După atacurile episcopilor, 

a urmat marea invazie a tăta-

rilor, din 1241,  în timpul căre-

ia mănăstirea a fost total dis-

trusă, pentru a fi  reconstruită, 

cu greu și repusă în funcțiune 

în 1290. După această dată mă-

năstirea primește dreptul de a 

autentifi ca documente și devi-

ne cel mai mare centru notari-

al al Transilvaniei, după Alba 

Iulia. Pentru munca copiștilor 

din Mănăștur se păstrează re-

gistrele care păstrează textele 

sau urme apeste 7.000 de scri-

eri.  Din păcate, așa cum scria 

istoricul clujean, din mâinile 

mănășturenilor din mănăstire 

a ieșit și o serie de falsuri așa 

că pecetea mănăstirii a fost dis-

trusă, iar călugărilor de aici le-

a fost suspendat dreptul de au-

tentifi care de documente.

Nu știm cum a reușit aba-

tele Antonius (1424-1451) să 

spele reputația de falsifi ca-

tori a călugărilor săi, dar a 

reușit să obțină din nou drep-

tul de autentifi care de docu-

mente pentru mănăstire. Aces-

ta a fost, probabil, și unul 

dintre motivele pentru care 

numele lui apare și pe cadra-

nul solar afl at și azi pe zidul 

bisericii Calvaria.

Din păcate, liniștea nu a du-

rat mult, deoarece mănăstirea 

a jucat un rol important în tim-

pul răscoalei lui Budai Nagy, 

Antal din 1437 și, cel mai pro-

babil prinsă fi ind în luptele 

răsculaților, a fost jefuită. 

După răscoală, mănăstirea 

cu hramul Sf. Maria a fost con-

dusă de abați din familiile Pol-

nar și Tomori, până când a fost 

preluată de iezuiți, în 1579.

În 1598, o altă tragedie a 

lovit mănăstirea: aceasta a 

fost lovită de un trăznet și a 

fost distrusă. Abia în 1620 a 

fost refăcută, dar atacurile tur-

cilor și tătarilor din 1658-1661 

au distrus-o din nou.

Astfel, după o istorie atât 

de zbuciumată, în 1780, fos-

ta mănăstire devenise un de-

pozit uitat până a redeveni bi-

serică greco-catolică, ortodo-

xă și, în fi nal, catolică, așa 

cum o știm acum.

Astfel, biserica de la Cal-

varia devine cea mai veche 

biserică în funcțiune din 

Cluj și mărturia faptului că 

Mănășturul și mănăstirea în 

jurul căreia s-a dezvoltat lo-

calitatea sunt așezări mai 

vechi decât însuși Clujul, 

așa cum au recunoscut 

autoritățile clujene în 1342, 

după un proces cu abatele 

Calvariei, care a cerut aceas-

tă recunoaștere.

l ă l i l i B d i N ă ă i d i d

Istoria Calvariei a fost una marcată de o serie de tragedii care a condus de mai multe ori la distrugerea ei
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Ediţia a 6-a a campaniei 

„Donăm împreună. Noi 

dăm startul” se va desfăşu-

ra în perioada 19-23 noiem-

brie. Clujenii sunt aşteptaţi 

la Centrul Regional de 

Transfuzie Sanguină.

Universitatea Babeş-Bolyai,  

alături de Asociaţia Beard 

Brothers, dă startul campaniei 

de donare de sânge, “Donăm 

împreună. Noi dăm startul!”, 

ediţia a 6-a. Evenimentul se va 

desfăşura în perioada 19 – 23 

noiembrie 2018, la Cluj-Napo-

ca. „Timp de cinci zile, la se-

diul Centrului Regional de Trans-

fuzie Cluj-Napoca, în interva-

lul 7:30 – 13:00, îi aşteptăm pe 

toţi cei care doresc să se impli-

ce în susţinerea cauzei noas-

tre. Ne dorim să fi m un exem-

plu pentru toţi clujenii, de la 

mic la mare. Ne-am propus ca 

în cadrul acestei campanii să 

reuşim să mobilizăm cel mai 

mare număr de donatori şi ast-

fel să strângem cea mai mare 

cantitate de sânge”, au trans-

mis organizatorii.

Campaniile informează 
tinerii despre importanţa 
donării

În general, în medie 60-70 

de persoane merg zilnic la 

Centrul de Transfuzii şi do-

nează sânge. În perioadele 

campaniilor, numărul de do-

natori creşte cu o treime, 

iar, uneori, numărul lor poa-

te chiar să se dubleze.

„Campaniile sunt foarte 

bine venite fiindcă în pri-

mul rând se promovează ac-

ţiune de donare de sânge 

în rândul tinerilor este pe-

rioada în care putem aco-

peri bine necesarul de sân-

ge. În medie, în afara cam-

paniilor, avem 60-70 de do-

natori pe zi. În perioadele 

de campanie sunt zile în 

care chiar se dublează nu-

mărul de donatori, iar în 

medie, creşte cu o treime”, 

a declarat Adriana Sime, 

managerul Centrului Regi-

onal de Transfuzii Cluj.

Această campanie este o 

metodă bună de a asigura ne-

cesarul de sânge pentru o pe-

rioadă de îndelungată, ţinând 

cont de faptul că există situ-

aţii în care prea puţini clu-

jeni merg să doneze sânge. 

Asta se întâmplă, de obicei, 

în perioadele de concediu, 

când multă lume este pleca-

tă din oraş. Însă, nevoia de 

sânge este continuă, fi indcă 

bolnavii nu aşteaptă să trea-

că zilele libere. Astfel, repre-

zentanţii Centrului de Trans-

fuzie le amintesc constant 

clujenilor acelaşi lucru:

„Nu trebuie să aşteptăm 

tragedii colective pentru a ne 

mobiliza”. Campania are şi 

scopul de a informa tinerii 

despre importanţa donării.

„Donăm împreună, noi 

dăm startul! a devenit deja 

o tradiţie a comunităţii UBB 

şi, sperăm noi, a întregii co-

munităţi clujene. Ajunsă la 

cea de-a şasea ediţie, cam-

pania pe care noi am iniţi-

at-o este mai mult decât o 

simplă campanie de dona-

re. Este un program coerent 

de informare şi educare pe 

tema importanţei donării de 

sânge, iar ceea ce ne dorim 

noi în primul rând este să 

generăm un comportament 

firesc şi constant în sensul 

donării de sânge, motiv pen-

tru care peste 100 de stu-

denţi ai UBB s-au implicat 

în această săptămână în pro-

movarea, la nivelul comu-

nităţii clujene, nu doar a 

campaniei, ci mai ales a im-

portanţei donării de sânge”, 

a declarat Laura Irimieş, pur-

tătorul de cuvânt al UBB.

500 de donatori în 5 
zile, la ultima campanie

Cea mai recentă campa-

nie de acest gen a avut loc 

în luna mai a acestui an, iar 

peste 500 de persoane s-au 

prezentat Din cele 503 de 

persoane care s-au prezen-

tat la Centrul Regional de 

Transfuzie Sanguină Cluj în 

cele 5 zile ale campaniei, 

un număr de 439 au fost ac-

ceptate pentru donare.

În cadrul primelor ediţii 

de până acum ale campa-

niei iniţiate de UBB au do-

nat aproape 2.000 de per-

soane. Având în vedere că 

sângele unui donator poa-

te salva trei vieţi, putem 

spune că în urma acestor 

campanii, peste 5.000 de 

persoane au putut benefi-

cia de sângele donat.

Clujenii sunt aşteptaţi să doneze sânge!
Începe cea de-a șasea ediție a campaniei „Donăm împreună. Noi dăm startul!”

60-70 de persoane merg zilnic la Centrul de Transfuzii şi donează sânge

Salvează vieţi de ani de 

zile, iar acum el e cel care 

imploră ajutorul. După ce 

a participat la zeci de misi-

uni de căutare şi salvare, 

un tânăr de 28 de ani din 

Cluj dă cea mai grea luptă. 

Pentru propria viaţă.

Mihai Hirişcău are 28 de 

ani şi e un tânăr ca mulţi al-

ţii. A terminat liceul, apoi fa-

cultatea. Lucrează ca inginer 

în robotică la Emerson. De 

patru ani, împreună cu câine-

le său Diesel, sunt voluntari 

harnici şi dedicaţi Asociaţiei 

pentru Câini de Salvare Tran-

silvania, iar Mihai îşi petrece 

mare parte din timpul liber 

pregătindu-se să salveze vieţi 

împreună cu câinele lui şi par-

ticipând la misiuni de căuta-

re şi salvare.

Salvatorul 
cu o boală gravă

A făcut toate acestea în 

condiţiile în care, în 2007, la 

doar 18 ani, a fost diagnosti-

cat cu metastază de melanom 

(cancer de piele) şi a fost ope-

rat de nodul cervical.

“A urmat apoi chimiotera-

pie. În 2010, cancerul a reci-

divat şi a fost operat din nou. 

Au urmat investigaţii în Aus-

tria şi Germania şi o nouă ope-

raţie pentru corectarea celei 

vechi. În decembrie anul tre-

cut, întorcându-se extrem de 

mândru de la un examen pen-

tru câini de salvare din Aus-

tria, unde luase premiul I îm-

preună cu Diesel, s-a prezen-

tat la un nou control de ruti-

nă. A afl at atunci că are un 

chist pe plămâni. Era o nouă 

metastază. A urmat o opera-

ţie şi în luna mai a început 

un tratament de imunotera-

pie care promitea mult şi lu-

crurile păreau să se linişteas-

că. Cu toate acestea, în sep-

tembrie, o hemipareză apăru-

tă brusc l-a trimis înapoi la 

spital. Diagnosticul a fost dur. 

Apăruseră cinci noduli pe cre-

ier. Din nou operaţie, radiote-

rapie şi acum speranţa apare 

sub forma unui tratament re-

voluţionat pe care îl poate ur-

ma la o prestigioasă clinică 

din Israel”, spun cei din ca-

drul Asociaţiei pentru Câini 

de Salvare Transilvania.

Tratament de zeci 
de mii de euro

Într-o estimare prelimina-

ră, acest tratament ar costa în 

jur de 80.000 de euro, bani 

de care familia lui Mihai nu 

dispune.

„Ei au plătit până acum 

aproape 8000 de euro pentru 

deplasări la controale, analize 

în străinătate şi îngrijire. În 

condiţiile în care timpul era 

extrem de important, noi, co-

legii voluntari din Asociaţia 

pentru Câini de Salvare Tran-

silvania am decis că un om ca-

re a arătat atâta dedicaţie pen-

tru ajutorarea altor oameni tre-

buie ajutat la rândul lui. Hai-

deţi să facem ca urarea de mul-

te ori banală şi deseori goală 

de sens «La mulţi ani» să su-

ne altfel pentru Mihai”, trans-

mit colegii tânărului.

Să salvăm viaţa unui salvator
Un tânăr din Cluj are nevoie de ajutorul nostru

O tânără studentă va avea 

prima ei expoziţie de pictu-

ră. Publicul va putea să 

admire pentru prima dată 

creaţiile Florinei Cuşmir, 

care sunt extrem de inedite.

Publicului clujean i se pro-

pune o expoziţie care cu si-

guranţă îi va face să se îndră-

gostească de pictură, fi ind una 

fresh, nonconformistă şi cu 

un vibe special.

Sâmbătă, 17 noiembrie, de 

la ora 16:00, Florina Cuşmir 

îşi expune lucrările: portrete, 

nuduri, şi pe alocuri câte un 

peisaj, toate realizate în tehni-

ca cuţitului. Expoziţia nu va fi  

una clasică, deoarece clujenii 

vor putea să servească un suc 

sau un pahar de vin, în timp 

ce stau la masă şi sunt încon-

juraţi de tablourile tinerei.

„ În primul rând, această ex-

poziţie e una fulger, adică lucră-

rile au fost făcute în timp re-

cord, deoarece nu m-am gândit 

să organizez o expoziţie dacă 

nu îmi oferea această oportuni-

tate proiectul pentru facultate. 

Astfel, într-o lună am reuşit să 

pregătesc 70% din picturile ca-

re vor fi  expuse şi în acelaşi timp 

am ajutat la organizarea pro-

priului eveniment. Fiind prima 

expoziţie, am multe emoţii gân-

dindu-mă la desfăşurarea aces-

teia. Mi-am propus să nu urmez 

o linie clasică de organizare a 

expoziţiilor de pictură, ci totul 

să fi e cât mai dinamic şi non-

conformist. Vom avea chiar şi 

un invitat surpriză care va cân-

ta la chitară şi vom oferi parti-

cipanţilor o mică atenţie pentru 

a-şi aminti de aceste momente, 

acest lucru fi ind tot o surpriză. 

Mă aştept ca picturile să vor-

bească pentru mine, iar oame-

nii să se bucure de o atmosfe-

ră plăcută”, a spus artista Flo-

rina Cuşmir.

Alături de Florina, invitat 

special în cadrul evenimentu-

lui, va fi  Lucia Stela Costa-Ve-

loza, proprietara galeriei de ar-

tă Rachel, singura galerie din 

Cluj care are regim de consig-

naţie. Lucia este o fi nă cunos-

cătoare de artă şi crede că Flo-

rina are mult potenţial, motiv 

pentru care, pe 17 noiembrie ne 

va dezvălui câteva din experi-

enţele sale şi va vorbi despre ar-

ta contemporană şi despre cu-

rentul în care se încadrează ope-

rele tinerei studente. Pentru ca 

momentul să fi e unul într-ade-

văr inedit, la fel ca picturile 

Florinei, un invitat special va 

pune în scenă un moment spe-

cial la chitară.

Vizitatorii au şansa chiar 

să plece acasă cu o pictură re-

alizată în cuţit în urma tom-

bolei ce va fi  organizată pe 

parcursul evenimentului şi ca 

toată atmosfera să fi e şi mai 

dinamică, evenimentul va fi  

moderat de Adrian Crişan, 

trainer de public speaking şi 

debater de la vârsta de 14 ani.

Florina Cuşmir, studentă 

la FSPAC, în anul II, respiră 

artă. Membră a cenaclului 

UBB, Florina scrie poezie din 

clasa a V-a, când a realizat că 

nu are nici o legătură cu şti-

inţele exacte, ba chiar mai 

mult, ne mărturiseşte că a îm-

brăţişat arta fără să creadă 

vreo secundă că are talent, 

aproximativ acum doi ani.

Metamorfoză în cuţit – 
expoziţie inedită de pictură
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Darius Echim

Cu binecuvântarea 

Înaltpreasfi nţitului 

Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul Vadului, 

Feleacului şi Clujului şi 

Mitropolitul Clujului, 

Maramureşului şi 

Sălajului, la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca s-a desfăşu-

rat, marţi seara, un eveni-

ment dedicat sărbătoririi 

Sfi ntei Scripturi, la împli-

nirea a 330 de ani de 

Scriptură în Limba noas-

tră sfântă. La eveniment 

au participat cadrele uni-

versitare, precum şi 

numeroşi studenţii ai 

instituţiei de învăţământ 

teologic clujean.

Marţi, 13 noiembrie 2018, 

începând cu ora 19:00, în Au-

la Facultăţii de Teologie Or-

todoxă din cadrul Universi-

tăţii Babeş-Bolyai din Cluj-Na-

poca a avut loc conferinţa 

„Sfânta Scriptură – Revelarea 

veşniciei şi cale pentru mân-

tuirea credincioşilor”, susţi-

nută de pr. prof. univ. dr. Du-

mitru Abrudan.

„Să fi m dintru început fi i ai 

Bisericii lui Hristos, să-I mul-

ţumim că ne-a ajutat să rămâ-

nem şi în vremuri ca cele ca-

re au fost altădată, ca şi în vre-

muri pe care le trăim acum. 

Să rămânem aşa cum au fost 

bunii şi străbunii noştri. Ne re-

găsim în Sfânta Biserică, pe 

care n-am luat-o nu ştiu după 

câţi ani de existenţă a neamu-

lui nostru, ci dintru începutu-

rile neamului nostru. Aşa tre-

buie să gândim şi aşa trebuie 

să refl ectăm şi la timpurile apo-

caliptice.”, aminteşte pr. prof. 

univ. dr. Dumitru Abrudan în 

conferinţa sa.

Prezent la eveniment, În-

altpreasfi nţitul Părinte Andrei 

a amintit de perioada în care 

l-a întâlnit pentru prima dată, 

la Sibiu, pe părintele Dumitru 

Abrudan, care se remarca atât 

prin statutul său de cadru di-

dactic, dar mai ales prin cel de 

preot vrednic. În cadrul con-

ferinţei, pr. prof. univ. dr. Ioan 

Chirilă, preşedintele Senatului 

Universităţii Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca şi cadru didactic 

la catedra de Vechiul Testa-

ment a Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă, a făcut o scurtă pre-

zentare a activităţii domnului 

profesor Dumitru Abrudan, ca-

re pe lângă faptul că i-a fost 

profesor de Vechiul Testament 

în anii studenţiei, i-a fost şi în-

drumător de doctorat.

La sfârşitul evenimentului, 

pr. prof. univ. dr. Vasile Stan-

ciu, decanul Facultăţii de Te-

ologie Ortodoxă şi gazda eve-

nimentului, i-a acordat părin-

telui profesor Dumitru Abru-

dan o Diplomă de excelenţă 

şi medalia facultăţii, în semn 

de preţuire pentru formarea 

atâtor studenţi, care, o parte 

din ei, astăzi sunt profesori ai 

instituţiei de învăţământ teo-

logic clujean.

Pe holul de la etajul I al Fa-

cultăţii de Teologie Ortodoxă 

a avut loc şi o expoziţie de edi-

ţii scripturistice.

Ziua Bibliei

În fi ecare an, în data de 13 

noiembrie, ziua de cinstire a 

Sfântului Ioan Gură de Aur, Bi-

serica Ortodoxă Română săr-

bătoreşte şi Ziua Bibliei. Aceas-

ta are ca scop să reaminteas-

că fi ecăruia datoria morală de 

a citi Sfânta Scriptură, având 

în vedere rolul acesteia în via-

ţa liturgică şi formarea duhov-

nicească a credincioşilor.

Sărbătoarea a fost institu-

ită prin hotărârea Sfântului 

Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române, din 14-15 noiem-

brie 2006. La nivel interna-

ţional, Ziua Bibliei este ce-

lebrată în perioada 12-18 no-

iembrie şi îşi are originea pe 

continenul american. Pe te-

ritoriul ţării noastre, prima 

biblie în limba română a a-

părut în anul 1688.

330 de ani de Scriptură 
în Limba nostră sfântă, 
sărbătoriți la Cluj

Marţi, 13 noiembrie 2018, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului, Feleacului şi 

Clujului şi Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului 

şi Sălajului, s-a întâlnit 

cu preoţii pensionari din 

Arhiepiscopia Vadului, 

Feleacului şi Clujului, la 

Mănăstirea Mihai Vodă 

din Turda.

Cu această ocazie, înce-

pând cu ora 10:00, ierarhul a 

ofi ciat Sfânta Liturghie, încon-

jurat de un sobor de preoţi şi 

diaconi. Alături de IPS Arhi-

episcop şi Mitropolit Andrei, 

la întâlnirea cu cei aproxima-

tiv 50 de preoţi pensionari, 

s-a afl at consilierul adminis-

trativ-bisericesc, părintele Cris-

tian Baciu şi duhovnicul Mă-

năstirii Mihai Vodă, arhim. 

Ilie Hanuschi.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Andrei a rostit un cuvânt 

de învăţătură, intitulat „Cin-

stirea bătrânilor”.

La fi nalul Sfi ntei Liturghii, 

duhovnicul mănăstirii, ar-

him. Ilie Hanuschi a mulţu-

mit Părintelui Mitropolit An-

drei pentru că a ales să adu-

că recunoştinţă preoţilor pen-

sionari, chiar la Mănăstirea 

Mihai Vodă, un loc încărcat 

de istorie, locul martiriului 

voievodului Mihai Viteazul. 

Răspunsurile liturgice au fost 

date de obştea mănăstirii, în 

frunte cu maica stareţă An-

dreea Zdrobău.

Întâlnirea Înaltpreasfi nţi-

tului Andrei cu preoţii pen-

sionari din Arhiepiscopia Clu-

jului are loc periodic şi este 

organizată în semn de apre-

ciere şi mulţumire pentru mi-

siunea desfăşurată în slujba 

Bisericii. Întâlnirea preceden-

tă a fost găzduită de Mănăs-

tirea Nicula.

Părintele Mitropolit Andrei s-a întâlnit 
cu preoţii pensionari din Arhiepiscopia Clujului

Marţi, 13 noiembrie 

2018, Înaltpreasfinţitul 

Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului s-a 

aflat în mijlocul comuni-

tăţii din Bucea, prilej cu 

care a binecuvântat 

noua capelă mortuară 

din localitate.

De la ora 16:00, Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Andrei, încon-

jurat de un sobor de preoţi şi 

diaconi, a sfi nţit capela mor-

tuară, afl ată în proximitatea 

Bisercii „Sfi nţii Trei Ierarhi” 

din Bucea. Din sobor au fă-

cut parte consilierul adminis-

trativ-bisericesc, părintele Cris-

tian Baciu, protopopul de Hu-

edin, părintele Dan Ionuţ Lu-

puţan, preotul paroh, părin-

tele Mircea Dejeu, precum şi 

preoţii din localităţile înveci-

nate. De asemenea, la eveni-

ment au participat reprezen-

tanţi ai autorităţilor locale, 

primarii din zonă şi numeroşi 

localnici.

Cu aceasta ocazie, Înalt-

preasfi nţitul Părinte Mitropo-

lit Andrei a rostit un cuvânt 

de învăţătură, în care a evi-

denţiat faptul că trebuie să ne 

preocupăm de felul în care 

trebuie să îi înmormântăm pe 

cei adormiţi.

La fi nal, ierarhul a acordat 

părintelui paroh Mircea Dejeu 

– Ordinul „Mihai Vodă” pen-

tru clerici, iar primarului loca-

lităţii Negreni, domnului Dorin 

Constantin Manea – Ordinul 

„Mihai Vodă” pentru mireni. 

De asemenea, Părintele Mitro-

polit a acordat distinctii şi di-

plome de aleasă cinstire tutu-

ror celor care s-au implicat în 

viaţa şi activitatea parohiei.

În încheierea evenimentu-

lui, Grupul vocal bărbătesc 

„Craii Măgurii” din Bucea a 

interpretat cântece patriotice 

vechi.

Capela mortuară a Parohei Bucea, 
sfinţită de Mitropolitul Clujului

Pr. Bogdan IVANOV

Arhiepiscopia Ortodoxă Ro-

mână a Vadului, Feleacului şi 

Clujului doreşte să marcheze 

simbolic Jubileul celor 100 de 

ani de la Marea Unire prin 

cultivarea memoriei unor ma-

ri oameni ai Bisericii, care au 

ilustrat prin viaţa şi mai ales 

prin slujirea lor istoria noas-

tră, atât locală, cât şi naţio-

nală, dar şi prin marcarea unor 

locuri şi evenimente simboli-

ce, care ilustrează parcursul 

celor 100 de ani de la reîntre-

girea ţării.

În şirul bărbaţilor iluştri 

ai Bisericii, care şi-au legat 

viaţa şi activitatea de eveni-

mentul Marii Uniri se înscrie 

numele Episcopului Nicolae 

Ivan, (1921-1935), reînteme-

ietor al Eparhiei Clujului, ca-

re a păstorit cu un neîntre-

cut har de ctitor, lăsând post-

erităţii Catedrala din inima 

oraşului, reşedinţa eparhia-

lă, prima Academie Teologi-

că, revista „Renaştera”, dar, 

în primul rând, împlinirea 

unui vis de veacuri al româ-

nilor ortodocşi ardeleni, ca-

re şi-au dorit un ierarh al lor 

în metropola Transilvaniei.

Alături de numele primu-

lui episcop al Clujului, la loc 

de cinste se afl ă şi numele Mi-

tropolitului Bartolomeu Ana-

nia (1993-2011), un om care 

nu a ştiut ce este frica şi ca-

re a făcut istorie, prin înfi in-

ţarea Mitropoliei Clujului în 

anul 2006. Tălmăcitor al Bi-

bliei şi ctitor remarcabil, Mi-

tropolitul Bartolomeu a păs-

torit Eparhia clujeană cu în-

ţelepciune, reuşind să-i dina-

mizeze activitatea, pentru a 

răspunde prompt şi efi cient 

solicitărilor noi şi tot mai di-

verse ale lumii moderne. De 

numele Mitropolitului Barto-

lomeu se leagă actul istoric 

de reînfi inţare în anul 2006 a 

Mitropoliei Clujului, ca o re-

înviere e vechii mitropolii de 

la Feleac, ctitorită la fi nele 

veacului al XV-lea de Sfântul 

Voievod Ştefan cel Mare şi 

ocrotită de urmaşii lui.

Acestor doi mari ierarhi, 

primul reîntemeitor al Epi-

scopiei şi al doilea reînteme-

ietor al Mitropoliei Clujului, 

Arhiepiscopia noastră doreş-

te să le ridice câte o statuie 

în faţa Catedralei Mitropoli-

tane, restituind posterităţii 

memoria acestor doi mari ro-

mâni. Prin acest gest s-ar pu-

ne şi mai mult în valoare 

spaţiul pieţei Avram Iancu 

dăruit de municipalitate pen-

tru „Catedrală, pentru parc 

public şi pentru statuile ce 

se vor ridica în amintirea 

bărbaţilor binemeritaţi pen-

tru neamul românesc”.

Un astfel de demers a fost 

asumat în urmă cu mai bine 

de 6 ani şi de Academia Ro-

mână, Filiala Cluj, care a pro-

pus ridicarea celor două sta-

tui în faţa Catedralei şi care a 

promovat această idee în rân-

dul intelectualităţii clujene.

Pentru a putea da viaţă 

unui astfel de proiect impor-

tant, Arhiepiscopia Clujului, 

împreună cu Ordinul Arhi-

tecţilor din România a orga-

nizat în perioada noiembrie 

2017 – ianuarie 2018 un con-

curs public de proiecte, la ca-

re au participat 13 sculptori 

din ţară şi din străinătate. În 

urma lucrărilor juriului din 

25 ianuarie 2018, a fost de-

semnat câştigător proiectul 

propus de Alexandru Păsat şi 

Septimiu Jugrestan, de la U-

niversitatea de Arte şi Design 

din Cluj-Napoca.

Viziunea modernă a 
sculptorilor

„Am ales să nu transpu-

nem doar simpla imagine a 

personajelor, ci să transfor-

măm în sculptură un model 

de trăire interioară. Întreaga 

rezoluţie a fi gurilor a fost 

trecută prin acest fi ltru care 

cerne mimetismul, detaliul 

anecdotic, soluţiile facile, în 

favoarea căutării unei vibra-

ţii interioare armonioase a 

statuilor. Corpurile sculptu-

rilor au fost reduse la esen-

ţial. Drapajul sintetizat le as-

cunde şi centrează atenţia 

pe verticalitate, impregnân-

du-le cu un anumit hieratism 

bizantin, care susţine calita-

tea de modele umane a ce-

lor doi lideri religioşi. Ei sunt 

reprezentaţi în mod funda-

mental prin portrete şi mâi-

ni. Acestea, împreună cu ati-

tudinea reţinută, care ema-

nă sobrietate, modestie, aus-

teritate, susţin personalita-

tea fi ecăruia: Ivan, înteme-

ietorul de catedrală şi Ana-

nia, cărturarul destoinic. Chi-

votul şi respectiv biblia pe 

care le poartă în câte o mâ-

nă simbolizează lupta fi ecă-

ruia pentru regenerarea şi 

întărirea ortodoxismului ro-

manesc. Bastonul pe care îl 

susţin cu mâna cealaltă, ca 

însemn arhieresc, uşor încli-

nat, închide compoziţia ac-

centuând în acelaşi timp ver-

ticalitatea fi gurilor, centrân-

du-le mai bine în pământ. 

Am încercat să integrăm de-

taliile specifi ce impuse de 

camilafca, rasa monahală, 

bastoanele, chivotul, Biblia, 

însemnele de pe piept, într-o 

viziune de ansamblu defi ni-

tă de sentimentul de demni-

tate pioasă. Sunt uşor aduşi 

de spate, într-o atitudine 

pioasă,modestă, dar poziţia 

capului degajă siguranţă de 

sine, demnitate. Sintetizarea 

volumelor şi a formelor, rit-

mul pliurilor, alternarea zo-

nelor liniştite cu cele expre-

sive, reducerea oricărui dra-

matism ostentativ al mode-

lajului, sunt câteva dintre re-

sursele limbajului sculptural 

prin care am încercat sa im-

primăm celor două fi guri o 

atitudine fi rească, pentru ca 

ele să exprime simplitate, li-

nişte, echilibru interior”.

Statuile vor fi  realizate în 

bronz şi vor fi  amplasate în 

spaţiul pietonal din faţa Cate-

dralei Mitropolitane din 

Cluj-Napoca. Ele vor fi  dezve-

lite în mod solemn în data de 

30 noiembrie 2018, la sărbă-

toarea ocrotitorului României. 

Statuile Episcopului Nicolae Ivan şi a 
Mitropolitului Bartolomeu Anania vor fi 
dezvelite la Cluj, pe data de 30 noiembrie
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COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ 
— SEA COMPLET S.A. angajează:

•  MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca, Dej, Turda, Bistriţa, 
Baia Mare, Satu Mare

 Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și meserii, 
specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator gaze naturale. 
Experienţă minim 1 an în instalaţii de gaze naturale. Permis de conducere categ. B.

• TEHNICIAN MENTENANŢĂ în Bistriţa
 Candidatul ideal: Studii medii, postliceale, superioare (profi l tehnic). Experienţă minim 
2 ani în domeniul montării, punerii în funcţiune, mentenanţei centralelor termice. 
Deţinerea autorizaţiei ISCIR RSL-IP constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.

•  SPECIALIST TEHNIC în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Studii superioare tehnice fi nalizate, specializare in domeniu termotehnica.
Experienţă minim 5 ani în domeniul termotehnic. Deţinerea autorizaţiei ISCIR RSL-IP/RVT
 Constituie avantaj. Cunoștinţe operare IT foarte bune (MS Offi ce). Permis de conducere 
categ. B.

• REPREZENTANT VÂNZĂRI în Cluj-Napoca, Dej, Bistriţa, Zalău, Satu Mare
 Candidatul ideal: Studii medii și superioare. Experienţă minim 3 ani în vânzarea de 
servicii către clienţi rezidenţiali/non-rezidenţiali. Deprinderi utilizare MS Offi ce. Permis 
de conducere categ. B.

• MAGAZIONER în Cluj-Napoca
 Candidatul ideal: Studii medii. Experienţă minim 1 an în domeniul. Deprinderi foarte 
bune de utilizare MS Offi ce. Permis de conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator și 
ISCIR, pentru celelalte poziţii menţionate mai sus.

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să 
ne trimiţi CV-ul până la data de 03.12.2018, prin poștă la adresa: loc. Sibiu, str. Rusciorului 
nr.40, 550112, sau pe adresa de e-mail: ionela.muresan@seacomplet.ro

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454
www.seacomplet.ro

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea 
Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează 
datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul general privind protectia datelor 
nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror 
date cu caracter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în 
interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către SEA.Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA 
vă rugăm accesaţi: https://seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ şi https://seacomplet.ro/index.
php/declaratia-cookie/

PROMOVARE

Abonează-te 

la

monitorul

¤  plăteşti doar 

20 lei pe lună

¤  citeşti 

cele mai fierbinţi 

ştiri din Cluj

¤  participi 

la concursuri 

cu premii 

în fiecare lună

0264.59.77.00

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al societăţii
TRICOTAJE SOMEŞUL S.A.

având sediul social în Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii 
nr. 18, jud. Cluj, înmatriculata la ONRCT Cluj sub nr. 
J12/152/1991, având CUI RO 202140, în temeiul art.117 
coroborat cu art.113 din Legea nr.31/1990 republicată și 
modifi cată,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 

A ACŢIONARILOR

în data de 20 decembrie 2018, la sediul societăţii din 
Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, jud. Cluj, pentru toţi 
acţionarii săi înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 10 decembrie 2018 stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare, ședinţa vor 
avea loc în data de 21 decembrie 2018 în același loc, la 
aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea generală extraordinară se va ţine la ora 
10.30, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării imobilelor afl ate în proprietatea 
societăţii după cum urmează:

– Imobil înregistrat în cartea funciara nr. 259952, situat 
în Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr. 18, jud. Cluj, reprezentat 
de teren intravilan în suprafaţa de 5.045 mp, înregistrat sub 
numărul cadastral 259952, și construcţie hală, Sc 5.045 mp, 
tip Parter, edifi cata pe acesta, înregistrat sub numărul 
cadastral 259952-C1;

–  Imobil înregistrat în cartea funciară nr. 259869, situat 
în Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr. 18, jud. Cluj, reprezentat 
de teren intravilan în suprafaţa de 277 mp, înregistrat 
sub numărul cadastral 259869, și construcţie corp birouri, 
Sc 224 mp, tip P+2, edifi cata pe acesta, înregistrat sub 
numărul cadastral 259869-C;

–  Imobil înregistrat în cartea funciară nr. 259980, situat 
în Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr. 18, jud. Cluj, reprezentat 
de teren- drum de acces uzinal, pietonal și auto, spaţii 
verzi, în suprafaţa de 68 mp, înregistrat sub numărul 
cadastral 7975/1;

–  Imobil înregistrat în cartea funciară nr. 260012, situat 
în Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr. 18, jud. Cluj, reprezentat 
de teren cu destinaţia drum de acces uzinal, pietonal și 
auto, spaţii verzi, în suprafaţa de 1.236 mp, înregistrat 
sub numărul cadastral 7975/2;

–  Imobil înregistrat în cartea funciară nr. 259200, situat 
în Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr. 18, jud. Cluj, reprezentat 
de teren categoria, în suprafaţa de 265 mp, înregistrat 
sub numărul cadastral 21281.

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administraţie 
al societăţii Tricotaje Someșul S.A., dl. Leanca Ioan Grigore, 
ca în numele și pe seama societăţii Tricotaje Someșul S.A să 
negocieze și să semneze contractul de vânzare-cumpărare a 
imobilelor mai sus amintite și orice acte adiţionale la acesta, 
precum și orice alte contracte/documente necesare în vederea 
aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor hotărârii adunării generale 
a acţionarilor, cum ar fi , dar fără a se limita la: cereri către 
autorităţile publice, notari publici, bănci, inclusiv documente 
privind deschiderea și operarea de conturi bancare, precum 
și să se prezinte în fata notarului public, semnând în numele 
societăţii și pentru aceasta cu puteri depline, fi e personal, 
fi e prin împuternicit (în baza unei procuri speciale autentifi cate) 
toate actele autentice necesare precum și orice alte documente 
în vederea aducerii la îndeplinire a celor ce vor fi  hotărâte 
în cadrul adunării generale a acţionarilor.

3. Discutarea și supunerea spre aprobare a împuternicirii 
Consiliului de Administraţie să furinzeze/să pună la 
dispoziţia Cumpărătorului, notarului public, oricărui alt 
terţ, care justifica un interes legitim în cauză orice document, 
declaraţie, împuternicire, etc. în procesul de due diligence 
și implementare a tranzacţiei.

4. Discutarea și supunerea spre aprobare a împuternicirii 
Președintelui Consiliului de Administraţie pentru că, 
personal, în numele și pentru toţi acţionarii societăţii să 
semneze hotărârea AGEA adoptată și a actului constitutiv 
al societăţii actualizat cu toate modificările, în condiţiile 
art. 204 din Legea 31/1990;

5. Discutarea și supunerea spre aprobare a mandatarii 
unei persoane în vederea redactării actelor, îndeplinirea 
tuturor formalităţilor privind înregistrarea/ridicarea hotărârii 
AGEA la/de la ONRCT Cluj și publicarea acesteia în Monitorul 
Ofi cial al României, partea a IV-a.

Documentele şi informaţiile privind problemele înscrise 
pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii 
TRICOTAJE SOMEŞUL S.A..

Procurile pentru reprezentare în cadrul adunărilor 
generale vor fi depuse în original, la sediul societăţii 
TRICOTAJE SOMEŞUL S.A., cu cel puţin 48 de ore înainte 
de adunare, la prima convocare, sub sancţiunea pierderii 
dreptului de vot în adunare.

Informaţii suplimentare: tel: 0720-660 262 între orele 
10.00 -12.00.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

LEANCA IOAN-GRIGORE

AVIZ DE MEDIU

MIRON VASILE în calitate de titular, anunţa publi-
cul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, con-
form H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru PUZ şi construire 1 imobil de locuinţe colec-
tive cu regim de înălţime S+P+2E+ER, 2 imobile de locu-
inţe colective cu regim de înălţime P+2E+ER, în judeţul Cluj, 
localitatea Florești, str. Teilor, FN.

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţi-
lor, nr 99 din data de 16.11.2018, între orele 9:00-14:00.

Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii și 
sugestii, până în data de 3.12.2018, la A.P.M. Cluj, str. Do-
robanţilor, nr 99, bl 9B, cod 400609, fax 0264-410716, e-
mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi între ore-
le 9:00-14:00, vineri între orele 9:00-12:00.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 

și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. SICAST 
S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea obţine-
rii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul ”ATELIER PRO-
DUCŢIE PIESE METALICE, MICROTURNĂTORIE“ din Cluj-Na-
poca, Calea Dorobanţilor nr. 18-20, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și  reclamații se vor depune la se-
diul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni-
joi între orele 9.00-16.30, vineri între orele 9.00-14.00.

PLAN URBANISTIC

CIUBĂNCAN DAN anunţă iniţierea Planului 
Urbanistic de Detaliu pentru, "ELABORARE PROIECT 
DEMOLARE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ-corp C1, ELABORARE 
PLAN URBANISTIC DE DETALIU ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢĂ 
UNIFAMILIALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, 
OPERAŢIUNI NOTARIALE" amplasat pe str. Făgetului nr. 
35 jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria 
Cluj-Napoca, Compartimentul Strategii urbane, cam. 62

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
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str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept te-
lefoane la nr. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
semifi nisat, în supr. de 94 mp, pe 
str. Romul Ladea nr. 23, 2 came-
re, et. 1, bucătărie, 2 băi, living, 
dresing, balcon de 18 mp, preţ 
1100 euro/mp. Informaţii la tele-
fon 0742-030420. (3.7)

¤ Vând apartament cu 4 camere, 
2 băi, 3 balcoane închise, supr. 
80 mp, termopan, uși interioare 
și parchet lemn stejar, gresie, fa-
ianţă, C.T., pivniţă, garaj în bloc, 
exterior anvelopat, interfon, Ca-
lea Florești 3/8, S-V, preţ 129000 
euro, negociabil. Informaţii la tel. 
0740-050531. (4.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, et. 
1, str. Teleorman, mobilat, utilat, 
preţ 86.000 euro, negociabil. Infor-
maţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, deco-
mandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, investi-
ţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Pret 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând în Turda, casă și grădină 
mare, suprafața totală 1400 mp, 
parțial pantă, zona Romana, 
liniștită, cu toate utilitățile, asfalt, 
acces ușor spre centru și autostra-
dă. Informații la tel. 0722-
353810 sau 0745-605924. (1.7)

¤ Vând în comuna Aiton, la 16 km 
de Cluj (zonă metropolitană), casă 
în suprafaţă de 86 mp, 2 camere, 
bucătărie, cămară, tărnaţ cu apă și 
curent, suprafaţa totală 850 mp. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0761-626097 sau 
0765-269934. (3.7)

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utilităţi, 
apă, gaz, curent, întăbulat, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0745-182440.

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunași la 
tel. 0763-769120.

¤ Vând casă și grădină mare, su-
prafaţa totală 1430 mp, în Tur-
da, zonă liniștită (Romana), cu 
toate utilităţile, acces rapid la 
centru și autostradă. Informaţii 
la tel. 0745-605924 sau 
0722-353810. (3.7)

TERENURI

¤ Vând teren intravilan în su-
prafaţă de 3000 mp, zonă liniș-
tită, acces la utilităţi (uliţa de 
sus), posibilităţi de construcţie, 
sat Vechea Deușu, com. 
Chinteni, la 18 km de Cluj. In-
formaţii la tel. 0728-145263, 
0264-556174 sau 
0745-605924. (3.7)

¤ Vând teren în satul Gădălin, co-
muna Jucu de Sus, jud. Cluj, su-
prafaţa 2900 mp, lângă biserică 
și 6500 mp la ieșirea spre Apahi-
da, cu posibilitate de racordare la 
utilităţi. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0744-340624 sau 0755-054625. 
(3.7)

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 22 
ml la șoseaua asfaltată, curent, a-
pă, gaz în apropiere. Cei intere-
saţi pentru detalii, pot suna la tel. 
0734-777772.

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 mp, 
preţ 20 euro/mp, negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0745-182440.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă la-
cul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, preţ 
15 euro mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la sosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilitatile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

¤ Vand 5800 mp, teren arabil în 
sat Câmpenești, com Apahida. 
Preţ negociabil. Tel. 0758- 
051260.

¤ Vând teren în sat Corpadea, 
jud. Cluj, suprafaţa 4350 mp, 
preţ 20 euro/mp. Detalii la tel. 
0744-340624, 0755-054625. 
(3.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, în cart. Mănăștur, deco-
mandat, aproape de mijloacele 
de transport. Informaţii și detalii 
suplimentare la tel. 
0722-515094. (1.7)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, cart. Mănăștur, deco-
mandat. Informaţii la telefon 
0740-156142. (1.7)

¤ P.F. dau în chirie ap. cu 2 came-
re, decomandat, mobilat, utilat, 
complet contorizat, foarte curat, 
et. 1, la un minut de staţia Miner-
va, cart. Mănăștur, preferabil pen-

tru 2 fete liniștite, nefumătoare, 
perioadă îndelungată. Informaţii 
la telefon 0748-652512. (7.7)

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, con-
fort 1, mobilată, internet, zonă li-
niștită, pentru elevi sau studenţi, 
mobilată. Exclus intermediari. In-
formaţii la telefon 0757-731558. 
(6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0758-356073.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

SERVICII

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-
maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

AUTO-MOTO

¤ Vând AUDI BRAKE A4, 1,9D, 
din 2004, preţ 3150 euro, nego-
ciabil. Informaţii suplimentare la 
telefonul 0754-755972. (2.7)

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informaţii 
și relaţii suplimentare la telefon 
0740-694047.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 1995, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă. Informaţii și relaţii la tele-
fon 0754-312994.

UZ CAZNIC

¤ Vând cabină de duș, nouă, am-
breaj original. Informaţii la tele-
fon 0264-437710. (1.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte bu-
nă, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut. Infor-
maţii la telefon 0264-437710. 
(1.7)

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0735-176040. (1.7)

¤ Vând 2 geamuri termopan RE-
HAU, cu folie pe ele, înălţime 188 
cm, lăţime 120 cm, ideal pentru 
închis balcoane, pentru ferestre, 
deshidere stânga, oscilobatant, 
preţ 600 RON. Tel. 0748-220979. 
(1.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă fa-
ianţă albă, cu baterie, 60 x 50 
cm, WC cu rezervor și capac, calo-
rifer 95 x 60 cm și candelabru cu 
3 braţe cu abajure sticlă opaca. 
Informaţii la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (1.7)

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă veche tip BOBÂL-
NA, cu recamier și pătuţ de copil. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

CĂRŢI

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (3.7)

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 
buc. Preţ negociabil. Informaţii la 
telefon 0264-321720. (3.7)

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la 
”Jurnalul Naţional”, după cum ur-
mează: 250 buc Ediţie de colec-
ţie, 240 buc Jurnalul Casei Tale, 
302 buc Bucătăria Mea, 258 buc 
Sănătatea, 60 buc ZOOM și 50 
buc diverse, credinţă, călătorii. 
Preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0264-321720. 
(3.20)

¤ Vând 2 cataloage: Plantele că-
minului tău – Ghid de îngrijire a 
plantelor de interior, 396 pliante 
și Grădinărit în orice anotimp, 
252 pliante. Informaţii la tel. 
0744-479172. (3.7)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (3.20)

DIVERSE

¤ Vând polen crud, miere de albi-
ne, și vin alb. Relaţii suplimentare 
la tel. 0722-515094. (1.7)

¤ Vând miez de nucă, producţie 
2018, curăţat recent, calitate, 
preţ 32 lei, nucă în coajă, uscat, 
preţ 9 RON/kg. Pot livra cantităţi 
mai mari, eventual în Florești. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0748-220979. (1.7)

¤ Vând saltea de 3 persoane, sta-
re foarte bună. Informaţii la tel. 
0735-176040. (1.7)

¤ Vând damigeană de 50 l. Infor-
maţii la telefon 0264-437710. 
(1.7)

¤ Desfi inţez gospodărie! Vând di-
verse mobile, biciclete, scule. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0723-435446 sau 0264-427179. 
(1.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, lână, mohair, mătase, etc, re-

viste de modă și pentru croșetat, 
peţuri negociabile. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 0735-176040. 
(1.7)

¤ Vând cărucior de copii HAUCK, 
nemţesc, original, cu roţi mari, cu 
cameră și cauciuc, cadru de alu-
miniu, multiple poziţii, coș cu ba-
gaje, copertină reglabilă, pelerină 
de ploaie, ham, centură de sigu-
ranţă 5 puncte, frână de mână și 
picior, se popate folosi în toate 
anotimpurile. Informaţii supli-
mentare la tel. 0748-220979. 
(1.7)

¤ Cumpăr damigene de 50 l, 25 l 
și bazin de 1000 l. Aștept telefa-
ne la 0747649167. (1.7)

¤ Vând pălincă de prune. Infor-
maţii la telefon 0756-942490. 
(3.10)

¤ Vând cărucior de copii HA-
UCK, nemţesc, original, cu roţi 
mari, cu cameră și cauciuc, ca-
dru de aluminiu, multiple pozi-
ţii, coș cu bagaje, copertină re-
glabilă, pelerină de ploaie, 
ham, centură de siguranţă 5 
puncte, frână de mână și picior, 
preţ 350 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0744-955625. 
(3.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu ca-
dru metalic, material rezistent, 
preţ 130 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0742-827432. 
(3.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (3.7)

¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0264-412361. (3.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu 
fund rigid TEGO, sarcinî 250 kg, 
cu vâsle, pompă, douî scaune 
pneumatice și mototr electric, 
nou, toate marca SAYLOR, preţ 
700 RON, negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (4.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, preţ 
400 RON, negociabil. Informaţii 
la telefon 0744-479172. (4.7)

¤ Vând covor cu chenar și me-
dalion, culoare fond bej cu gre-
na și negru, dimensiunea 3,50 
x 2,50 m, stare foarte bună, as-
pect frumos, preţ bun. Inf. la te-
lefon 0744-309401 sau 
0264-444915. (4.7)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. Deta-
lii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (4.7)

¤ Vând 2 mașini de scris mar-
ca "Consul" respectiv "Robo-

PUBLICITATE

tron" (car mare). Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0721-356827.

¤ VÂND găini ouătoare sub 1 
an, rasa LOMAN, preţ între 10 
și 12 lei RON/buc. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-265436/ 
0264-535847.

¤ Cumpăr presă struguri. In-
formaţii suplimentare la tele-
fon 0746-723050.

DONAŢII

¤ Donez dulap cu 2 uși, masă de 
birou în formă U, din pal melami-
nat, mașină de scris electrică. Su-
naţi la tel. 0745-569336. (4.7)

MATRIMONIALE

¤ Intelectual, stare materială bu-
nă, vilă, mașină, caut doamnă in-
telectuală între 67-74 ani, fără 
obligaţii. Tel. 0744-523967. (7.10)

LICITAŢII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la prima licitaţie 
publică, în data de 27.11.2018, 
ora 10.00, bunuril mobil con-
stând din: Autoutilitară Renault 
Kangoo, preţ 8.500 lei, plus TVA 
1.615 lei. Informaţii suplimentare 
pot fi  obţinute la sediul AJFP Cluj, 
str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, ca-
mera 11B, telefon 0264.591670, 
interior 128 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro 
– anunţuri vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatator cu 
nr. 4668 din 22.01.2018 al socie-
tăţii Chocolate Management 
S.R.L., J12/2959/2017, C.U.I. 
37639586. Se declară nul.

¤ Declar pierdut certifi catul con-
statator al societăţii OPRICON 
S.R.L., asociat unic, Opris Florin 
Mihai, Nr. Reg. Com. 
J12/2459/2007, CUI 21844720.. 
Se declară nul.

¤ Pierdut certifi cat constatator cu 
activitatile autorizate la sediul din 
Cluj-Napoca, str. Miko Imre, nr. 8, 
Biroul 19, tronson 2, parter, jud. 
Cluj, pentru societatea ITMGT 
CONSULT S.R.L., C.U.I. 
35173560, J12/3270/2015. Se 
declară nul.

¤ Pierdut certifi cat de membru 
nr. Cj 002981 din 09.12.2014. Îl 
declar nul.



vineri – duminică, 16 – 18 noiembrie 2018 monitorulcj.ro 11

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante
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cluj@prink.ro  www.prink.ro

DORACLEAN SRL

Tel: 0745-143681/e-mail: srldoraclean@gmail.com

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Persoană de contact: Alin Șandru, 
tel 0752-449012

AVIZ DE MEDIU

S.C. MARIFLOR PRODCOM S.R.L., în calitate de 
titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform cu Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru planul „Plan 
Urbanistic Zonal pentru modifi carea unor reglementari 
Urbanistice specifi ce în vederea construirii hală de producţie 
şi depozitare preparate carne, birouri administrative, platforme 
betonate, parcaje, drumuri de acces, racorduri şi branşamente 
la utilităţi, spaţii verzi şi împrejmuiri incintă, pe un teren 
afl at în intravilanul municipiului Gherla, str. Liviu Rebreanu- 
D.J. 109 C, f.n. jud. Cluj“, propus a fi  amplasat în municipiul 
GHERLA, strada LIVIU REBREANU DJ 109, FN, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, 
nr. 99 și la sediul titularului/proiectantului începând cu 
data de 15.11.2018, între orele 9:00 – 14:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 3.12.2018, la Agenția pentru 
Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bloc 
9B, cod 400609, fax 0264.412.914, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro, după următorul program: luni - joi între orele 
09:00 – 14:00, vineri între orele 9:00 – 12:00”.

LICITAȚIE PUBLICĂ

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL
în calitate de lichidator judiciar al

PORTAL IMOBILIARE SRL – în faliment, in bankruptcy, 
en faillite

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 
A ACTIVELOR:

1. Apartament 5 camere, în suprafaţă utilă de 177 
mp, înscris în CF nr. 107042-C1-U93, nr. top. 107042-C1-U93, 
situat în Brașov, Str. Oltului, nr. 8, sc. A, mansardă, ap. 
21, Jud. Brașov. Preţul de pornire a licitaţiei este de 
663.477 lei, exclusiv TVA.

2. Apartament 3 camere, în suprafaţă utilă de 102 mp, 
înscris în CF nr. 107042-C1-U94, nr. top. 107042-C1-U94, 
situat în Brașov, Str. Oltului, nr. 8, sc. A, mansardă, ap. 
22, Jud. Brașov. Preţul de pornire a licitaţiei este de 
422.213 lei, exclusiv TVA.

3. Parcare nr. 3 situată în Brașov, Str. Oltului, nr. 8, 
Jud. Brașov. Preţul de pornire a licitaţiei este de 26.466 
lei, exclusiv TVA.

4. Parcare nr. 4 situată în Brașov, Str. Oltului, nr. 8, 
Jud. Brașov. Preţul de pornire a licitaţiei este de 26.466 
lei, exclusiv TVA.

5. Parcare nr. 5 situată în Brașov, Str. Oltului, nr. 8, 
Jud. Brașov. Preţul de pornire a licitaţiei este de 26.466 
lei, exclusiv TVA.

6. Apartament 2 camere, în suprafaţă utilă de 73 mp, 
înscris în CF nr. 250458-C1-U117, nr. top. 17033-C1-U65, 
situat în Cluj Napoca, Str. Plopilor, nr. 68, sc. A, et. 10, 
ap. 65, Jud. Cluj. Preţul de pornire a licitaţiei este de 
537.525 lei, exclusiv TVA.

7. Parcare subterană nr. 10 în suprafaţă de 13,90 mp, 
înscris în CF nr. 250458-C1-U178, nr. CAD 17033-C1-U236, 
situată în Cluj Napoca, Str. Plopilor, nr. 68, Jud. Cluj. Preţul 
de pornire a licitaţiei este de 25.259 lei, exclusiv TVA.

8. Bunuri mobile (hidrofor, pompă Waterair și instalaţie 
alimentare cu apă), în bloc, la preţul total de 2.143 lei, 
exclusiv TVA.

Licitaţia va fi  organizată la sediul lichidatorului judiciar 
din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, Jud. Hunedoara, în data 
de 06.12.2018, ora 15:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul 
lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de 
data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanţiei 
de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire a 
licitaţiei, precum și pentru achiziţionarea caietului de 
sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 
20.12.2018, 10.01.2019, 24.01.2019, 07.02.2019 şi 
21.02.2019 în aceleaşi condiţii.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase 
la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 
48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Tel: 0354.405.232
Fax: 0254.713.311
Mobil: 0726.785.348
Email: offi ce@expertinsolventa.ro

INFORMARE

INFORMARE DEŞEURI NEMENAJERE

LA PUNCTELE DE COLECTARE 
A DEŞEURILOR MENAJERE

Pentru menţinerea curăţeniei la punctele 
de colectare a deșeurilor menajere vă rugăm să anunţaţi 
compania de salubritate când doriţi să vă debarasaţi de 
deșeuri voluminoase (mobilier), deșeuri de echipamente 
electrice și electronice sau deșeuri rezultate din activităţi 
de construcţii. Conform contractului de salubritate încheiat, 
colectarea acestora se realizează la cererea expresă a 
benefi ciarului.

În plus, deșeurile de echipamente electrice și electronice 
se colectează la puncte de colectare special amenajate: 
(1) Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP, (2) 
Centru – zona Sala Sporturilor, (3) Cartierul Zorilor – Str. 
Meteor – in spatele blocului de pe str. Observatorului 107. 
În fi ecare ultima sâmbătă din fi ecare luna, aceste puncte 
vor fi  supravegheate de un angajat al societăţii în intervalul 
orar 0900- 1300, iar clienţii Rosal vor avea posibilitatea 
să depoziteze deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice (DEEE) în condiţii de siguranţă pentru mediu 
și sănătate. Următoarele campanii de colectare a deșeurilor 
de echipamente electrice și electronice se vor desfășura 
în: 24.11.2018 respectiv 29.12.2018.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societatea SALINA TURDA SA situată în Turda, str. 
Aleea Durgăului nr.7, jud. Cluj, scoate la concurs următorul 
post la punctul de lucru Complex Balnear POTAISSA, situat 
în Turda, str. Republicii, nr. 6A, jud. Cluj:

KINETOTERAPEUT
Cerinţele postului:
- Absolvent de studii superioare de specialitate.
- Atestat de liberă practică.
-  Orientare către pacient, excelente abilităţi de comunicare 

și relaţionare interpersonală.
- Interes profesional.
-  Atitudine pozitivă și conciliantă în relaţiile cu pacienţii 

și colegii.
-  Deschidere spre a progresa profesional prin asimilarea 

de noi cunoștinţe.

Candidaţii interesaţi pot trimite Curriculum vitae însoţit 
de scrisoare de intenţie până în data de 30.11.2018 la 
următoarea adresă de e-mail offi ce@salinaturda.eu

Numai candidaţii selectaţi vor fi  invitaţi la interviu, a 
cărui dată va fi  stabilită de comun acord cu aceștia.

Toate candidaturile vor fi  analizate cu obiectivitate și în 
deplină confi denţialitate.

Nu vor fi  luate în considerare candidaturile care nu vor 
îndeplini condiţiile minimale solicitate în specifi caţiile 
postului.I

Informaţii suplimentare la tel. 0364 /260.940 – interior 
Resurse Umane.
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Deplasare 
la Târgovişte
Echipa de volei feminin a 
Universitatea Cluj va juca 
etapa a cincea din Divizia A1 
în deplasare, adversarul vo-
leibalistelor antrenate de 
Luminiţa Trombiţaș fiind 
CSM Târgoviște. Partida va 
avea loc sâmbătă, 17 octom-
brie, de la ora 17:00 în 
Târgoviște. Cele două echipe 
sunt vecine de clasament, 
Târgoviște-loc 4 și 
Universitatea Cluj-loc 5, și 
sunt despărţite de un singur 
punct, târgoviștencele având 
șapte puncte, iar clujencele 
șase. Meciul de la Târgoviște 
va fi arbitrat de Violeta Jianu 
și Mihai Coman, ambii din 
București, iar observator din 
partea Federaţiei Române de 
Volei este Marian Păușescu.

Grand Prix 
de judo în Olanda

Competiţia de judo „The 
Hague Grand Prix 2018” are 
loc începând de vineri, 16 
noiembrie, și până duminică, 
18 noiembrie, în orașul olan-
dez Haga. 443 de sportivi, 
258 la masculin și 185 la fe-
minin, din 66 de ţări își dau 
întâlnire la acest Grand Prix. 
România va participa la com-
petiţia din Olanda cu o dele-
gaţie formată din 13 sportivi, 
7 băieţi și 6 fete. De la 
Universitatea-CSM Cluj vor 
participa patru judoka. 
Monica Ungureanu și 
Alexandra Pop se vor bate în 
limitele categoriei -48 kg, 
Loredana Ohâi va intra la ca-
tegoria -57 kg, iar Ștefania 
Dobre va concura în cadrul 
categoriei -63 kg.

Turda joacă 
împotriva Buzăului
Echipa de handbal masculin 
Potaissa Turda întâlnește vi-
neri, 16 noiembrie, începând 
cu ora 18:00, formaţia HC 
Buzău, într-o partidă care con-
tează pentru etapa a 10-a, din 
cadrul Ligii Naţionale. 
Formaţia turdeană nu se va 
putea baza pe Alexandru 
Laslo și Roman Zacaciurin, cei 
doi fiind în continuare acci-
dentaţi. Înainte de acest meci 
echipa din Turda ocupă locul 
5 în clasament cu 17 puncte, 
în timp ce Buzăul se află pe 
locul 11, cu 6 puncte. 
Buzoienii au două victorii în 
Liga Zimbrilor, cu 
Universitatea Cluj și CSU 
Suceava. Partida va fi arbitra-
tă de o brigadă formată din 
Anton Drăgănescu și Adrian 
Eremia, ambii din Târgu Jiu. 
Observator din partea FRH va 
fi Ion Șerbu din București.

Pe scurt

PUBLICITATE

CFR Cluj ar urma să dis-

pute ultimele meciuri 

din acest an, împotriva 

formaţiilor FC Voluntari, 

FC Dinamo, Gaz Metan 

Mediaş, FC Viitorul şi 

FCSB doar de la ora 20:00.

După ce jucătorii şi repre-

zentanţii LPF au cerut schim-

barea orelor de disputare a jo-

curilor din Liga 1, au fost de-

cise orele de disputare a ulti-

melor meciuri din acest an.

Potrivit anunţului postat 

pe site-ul Ligii, meciurile ar 

urma să înceapă cel târziu la 

ora 20:00.

Orele de disputare vor fi  

modifi cate începând cu etapa 

a 17-a, adică a doua de după 

pauza competiţională. Ultima 

etapă în care vom mai avea 

parte de jocuri care să încea-

pă la ora 21:00 va fi  etapa cu 

numărul 16, prima de după 

pauza cauzată de meciurile in-

ternaţionale. Liga 1 va lua va-

canţă pe 22 decembrie, după 

meciul dintre FCSB şi CFR Cluj.

Totul a pornit după ce se-

cretarul general al Ligii Profe-

sioniste de Fotbal a postat un 

mesaj cu privire la programul 

dictat de televiziuni. A urmat 

un sondaj al LPF, în urma că-

ruia peste 6.000 de oameni au 

votat pentru modifi carea ore-

lor de disputare a jocurilor din 

Liga 1. LPF a militat şi pentru 

ca ziua de luni să devină zi li-

beră, însă cel puţin pe fi nalul 

acestui an vom avea în conti-

nuare meciuri programate în 

prima zi din săptămână.

A fost modificat 
programul Ligii 1

Etapa a 17-a
Vineri, 30 noiembrie

Ora 20.00 FC CFR 1907 Cluj 
– FC Voluntari

Etapa a 18-a
Marţi, 4 decembrie

Ora 20.00 FC Dinamo 1948 
– FC CFR 1907 Cluj

Etapa a 19-a
Sâmbătă, 8 decembrie

Ora 20.00 FC CFR 1907 Cluj 
– CS Gaz Metan Mediaș

Etapa a 20-a
Luni, 17 decembrie

Ora 20.00 FC Viitorul – FC 
CFR 1907 Cluj

Etapa a 21-a
Sâmbătă, 22 decembrie

Ora 20.00 FCSB – FC CFR 
1907 Cluj

Programul ultimelor etape pentru CFR Cluj

După victoria cu scorul de 

72-69 în faţa rivalei CSM 

CSU Oradea, echipa U-BT 

antrenată de Mihai Silvăşan 

va întâlni formaţia BC CSU 

Sibiu într-un derby clasic 

baschetbalistic.

Până în acest moment echi-

pa U-BT, din şase partide dis-

putate, a câştigat cinci dintre 

ele, singur pierdut fi ind împo-

triva formaţiei Steaua Bucu-

reşti, disputat pe teren propriu.

Antrenorul echipei cluje-

ne, Mihai Silvăşan, a decla-

rat, înaintea derby-ului cu BC 

CSU Sibiu, că este un meci 

foarte important şi că sunt cu 

gândul la victorie.

„Meciul cu Sibiul este unul 

foarte important pentru noi. În 

ultimii 10-12 ani, s-a creat o ri-

valitate foarte mare între noi şi 

toată lumea e entuziasmată de 

acest meci. Sibiul are o echipă 

foarte puternică, se bate la pri-

mele locuri în clasament, e o 

echipă foarte atletică. Ştim foar-

te bine ce ne aşteaptă în Sibiu 

referitor la public, atmosfera 

care se creează, însă noi sun-

tem pregătiţi pentru asta, ştim 

la ce să ne aşteptăm şi mergem 

acolo doar cu gândul la victo-

rie”, a declarat Mihai Silvăşan.

Înaintea acestui meciului 

cu BC CSU Sibiu, U-BT se afl ă 

pe primul loc în clasamentul 

Ligii Naţionale de Baschet Mas-

culin, cu 11 puncte acumula-

te, iar rivala din această etapă 

se afl ă pe locul secund, la doar 

un punct diferenţă de lider.

Meciul dintre cele două 

echipe va avea loc vineri, 16 

noiembrie, de la ora 18:00, 

în Sala Sporturilor „Transil-

vania” din Sibiu.

Mihai Silvăşan, înaintea derby-ului 
cu Sibiu: „E o echipă foarte atletică”

„Acvilele” vor întâlni 

în Sala Sporturilor „Horia 

Demian” galonata naţională 

a Franţei, sâmbătă, 17 

noiembrie, de la ora 19:00, 

urmând ca miercuri, 21 

noiembrie, de la ora 20:00, 

vor disputa meciul împotri-

va selecţionatei Finlandei, 

pe teren propriu. Preţul 

unui bilet este de doar 10lei.

Pentru aceasta ultima acţiu-

ne din actuala campanie conti-

nentală, selecţionerul Dragan Pe-

tricevic a convocat la Cluj-Napo-

ca un lot format din 14 sportive.

De remarcat faptul că Adi-

na Stoiedin revine la naţiona-

la României după o lungă ab-

senţă cauzată de o accidenta-

re gravă, dar şi faptul că an-

trenorul principal Dragan Pe-

tricevic, fostul antrenor al echi-

pei Universitatea Cluj, a ape-

lat la tinerele Carla Popescu, 

Ecaterina Armanu şi Alina Po-

dar, pentru a se antrena în 

premiera cu „acvilele”.

România, faţă în faţă cu naţionala Franţei
Reprezentativa feminină de senioare a României va disputa la Cluj, în acest weekend,
primul meci din cadrul campaniei de calificare la Women's EuroBasket 2019

• Gabriela Marginean (Ada-

na Basket - Turcia)

• Adina Stoiedin (Scrivia - Italia)

•  Ashley Walker (Mersin BSB 

- Turcia)

• Elisabeth Pavel (Reims - Franta)

•  Annemarie Godri Parău (Sep-

si SIC Sf. Gheorghe)

• Tunde Kilin (CSM Targoviste)

• Carla Popescu (CSM Targoviste)

•  Ancuta Stoenescu (CSM 

Targoviste)

• Ioana Ghizila (Sepsi SIC Sf. 

Gheorghe)

• Alina Podar (CSTBv 

Olimpia CSU Brasov)

• Ecaterina Armanu (Phoe-

nix Stiinta Constanta)

• Gabriela Irimia (CSM 

Targoviste)

• Teodora Neagu (FCC ICIM 

CSB Arad)

• Irina Parău (NBS Cluj-Napo-

ca / Universitatea Cluj-Napoca)

Lotul naționalei 
României

1. Dragan Petricevic - antrenor principal

2. Attila Veres - antrenor secund

3. Miljan Medved - scout
4. Mircea Nutescu - kinetoterapeut 

5. dr. Lucian Chetan - medic

6. Claudiu Fometescu - antrenor federal

7. Traian Racu - team manager

1.  Slovenia - 8 puncte 
(4 victorii)

2.  Franța - 7 puncte 
(3 victorii, 1 înfrângere)

3.  România - 5 puncte 
(1 victorie, 3 înfrângeri)

4.  Finlanda - 4 puncte 
(4 înfrângeri)

Staff-ul tehnic al naționalei feminineGrupa E


	pagina 01
	pagina 02
	pagina 03
	pagina 04
	pagina 05
	pagina 06
	pagina 07
	pagina 08
	pagina 09
	pagina 10
	pagina 11
	pagina 12

